
החי

 אפרסם רב ברצון שווייץ: לויתן, נזייק
 לנו־ אבקשך לס א מייק, מודעתן, את

 מח אישיים. פרטים נמה שוב לי סור
הקוקו? שעוני שלום

★ ★ ★

מתברנת רכל זו יש
 עצמו, בעיני כנראה הוא )1001/1106(

 יודע, מי אך פנטסטי. הומור חוש בעל
 שלך? או שלך, הטיפוס דווקא הוא אולי
מפניניו: כמה

 המאפשר דבר מתברגת, רגל לי ״יש
 יד כף במקום ארוך. לטווח לבעוט לי
 להיאחז לי המאפשר דבר וו, לי יש

 ולצוד באוטובוס, בעמידה נסיעה בשעת
ת... בשיטה חתולים חד  שיני לי אין מיו

 דבר בכלל, שיניים לי אין בעצם, זהב.
.. שאינני המוכיח, ך. ש  אני לרוב נו
ב נמצא שהקפלט בזמן מ,־בד בלונדי,

. . . י קו י  אם העיקרון: לפי בנויות עיני נ
ה... תשמאיל מינ אי  לי המאפשר דבר ו

 ובעונה בעת כוונים לשני לקרוץ
.אתת .* .

 אך המשורר, שאמר כפי ועוד, זאת
 מתחייב הוא הכל. לתאר הסבלנות קצרה

 על־ידי שייכתב מכתב כל על להשיב
.1934 ילידות

★ ★ ★

הרפתקנית אפילו
 שונה במה לראות קשה מכתבה לפי

ת גערות מאלף )1001/1107( הכות אחר
 בוגרת .18 בת היא בן, כה אני. בות

ב בעבר עסקה מתחילה, חיילת תיכון,
עצ על אומרת טיולים, אוהבת ספורט,

וש הרפתקנית, קצת אפילו שהיא מה
 היא נחמדה. שהיא עליה אומרים אחרים
 — 24 גיל עד צעיר עם להתכתב רוצה

 נושא כל ״על — ציניים תהיו אל
שהוא״.

★ ★ ★

זורלע יכולה שמינית
נאה, יד לכתב פרט יש, )1001/1108ל־(

 נושא חייל, הוא מעניינת. ביוגרפיה גם
מע ההסתדרות, של חבר פנקס בארנקו

 דעותיו, את שונא אך בגין מנחם את ריץ
 המשמרת של ודווקא שירים לקרוא אוהב

).אופי ייקרא (לזה הצעירה  מספר, הוא !
 אורח בלבד, טוראי שהוא רבה, בענווה

 אך הקאמרי, בפרט בתיאטראות, קבוע
 מזניח. הוא אין הקולנוע בתי את 'גם

 תשבצים, ופותר בולים אוסף הארץ, יליד
מסבי 16־18 בנות עם להתכתב רוצה
 זאת, כל הספיק לא כאילו תל־אביב. בות
 שמינית. בוגר שהוא שאציין מבקש הוא
הוא. אומר לעזור,״ יכול :״זה

* * *

וטמפרמנט פילה
 )1001/1109( קיבוצניקים שני לפניכן
 הצבא, מן בקרוב להשתחרר העומדים

ה את לשכוח לדבריהם, רוצים. :ואשר
 עם מכתבים חליפת על־ידי הצבאי קווי
 ישנם .18 כבנות חמודות, נערות שתי

רואה. אני לשכוח, הרוצים כאלה גם
 כבני שהינם עצמם על מספרים הם

שו אוהבים גבוה. טמפרמנט בעלי ,21
 ל- גם היודעים אך קונדס, ומעשי בבות
 לכתוב ״מסוגלים הם קצר. לזמן ,הרצין

ב ובלה פילה מדג החל נושא, כל על
שונים״. פוליטיים נושאים
חו מאותו עשויים שקיבוצניקים נראה

תמונות. מבקשים הם כעירונים. מר

* * *

ויפיג! גבוהים
 מלבסיות שתי עם להתכתב רוצה מי

לע תוכלו ?17־16 בנות )1001/1110(

 ונאים. גבוהים הנכם אם רק זאת תש
 שגם משום השתיים, של משאלתן זוהי

שחר אחת הנמוכות. על נמנות אינן הן
 מה כל זה שיער. חומת השנייה חורת,

 אם אפילו יודעת אינני עצמן. על שאמרו
לא. או גבינה אוהבים אחיהן
 תהיו אל בפתח־תקווה? כותבים מה על

שהוא.״ נושא כל ״על — כך כל נאיבים

* ★ ★
יזיקו ?א יכיםתסב

 הרוצים מאלה אחד הוא )1001/1111(
 ורק להתכתב, וראשונה בראש באמת

 לעט, חברתו אל להתוודע יותר מאוחר
ב טבעי כצורך יתעורר והדבר במידה
ההתכתבות. עקבות

 את פירט לא מדוע הסיבה גם זו
ה החברה של האנטומיות תכונותיה

 שלה. האינטלקט על רק התעכב מיועדת,
 הוא, אומר לכל,״ מעל מעוניין, ״אני

לח ואוהבת לקרוא המרבה ״בנערה
. . . ב ו  ביקורת בעלת שתהא רצוי ש

 את תחשוב גם ולו מפותחת עצמית
 אני נפשיים. תסביכים לבעלת עצמה
 בדרך מלווה זו הכרה שדווקא סבור

מור אופי בעל אינטלקטואלי אדם כלל
 ניב־ תסביכים בעלי זאת, לעומת כב.

 זאת מכירים אינם לרוב ביותר, רוטיים
מח אינני אינטרוספקטיבית. בדרך בעצמנו

 הוגה או במיוחד מלומדת נערה פש
 מלהיות רחוק אני גם — גא־נית דעות

 להחליף יהיה שאפשר נערה אלא — כזה
בכתב.״ מחשבות עמה

 הסטטיסטיים: הפרטים באים כך אחר
 לו אין ס״מ, 175 גובהו ,21 בן הוא

 אך חיצוניותו, את לתאר כיצד מושג
 השכלתו מכוער. הוא שאין לו ברור

בפילוסו בעיקר מתעניין והוא תיכונית
וספרות. פסיכולוגיה פיה,

★ ★ ★

כת לא כן,

 או רחמניה, לאחות כי הייתי סבורה
 יש לאחיות, ספר תלמידת,בית אפילו
ב במינה, יחידה שונה, אישיות מעין

 הרוך בהם יובלט כי חשבתי מכתביה.
 אם הגדול. מקצוען את המאפיין המיוחד
 /1113( של הלאקוני מכתבה לפי לשפוט

 הפתעות עוד לי שצפויות הרי )1001
היא: כותבת בחיים.

וז בית־חולים במסגרת חיה ״בהיותי
 בן עם להתכתב רוצה הייתי קצוב, מני
 משיכה ישנה כידוע כי בת אומר לא

 18 בת הנני שכנגד. למין נורמלי במצב
.״25 גיל עד בפונים הייתי מעוניינת

 הם הפיסוק. סימגי את השמטתי לא
קיימים. היו לא פשוט

לי11הסיפזם(

 מנסת אינו זו נה!תנז לי שמסר האיש
 אותה. מצא שהוא פנים להעמיד אפילו

או שסחב תמונה שזו טוען פשוט הוא
או שיפרסס התערב וכי מבחורה, תה
ה השולח כולס: ייהנו כך בעתון. תה

 זו שתמונה הקוראים בהתערבות, זונה
 הבחורה גם ואולי בעיניהם, חן תמצא
 והיא נעמי, שמה סוד: לכם אגלה עצמה.

מבת־ים.

ספרים
ם מ חר

ףא לי ל ר •יו1ן־ שי ל ר
1הרמ (מאת מורנינגסטאר מרנ׳ורי

 אלא אינה עמודים) 556 דרור, הוצאת מק,
 ראשון ממבט הנראית מורגנשטרן, מרג׳ורי
 היא ,מדי. רגילה אמריקאית יהודית כנערה

 הו של הלא־אמריקאי במוצאם מתביישת
 הבל־ בארוסה גם מתביישת היא ריה.

 סוחר של בנו דרובס, ג׳ורג׳ רשמי, תי
 על גילה, בת נערה ככל חולמת, אמיד,

עית• קולני אפילו או בימתית, קאויירה
 למדי, ממשי צביון מקבלים אלה חלומות

 במות על מרג׳ורי של הצלחותיה לאור
 רבה במידה מעודדת היא ת. שונ חובבים
 זאלנ־ מארשה ללימודים, חברתה על־ידי

 המפתה הבוהמיות, הנטיות בעלת קו,
 כשח־ אחת קיץ עונת לבלות מרג׳ורי את

 ״רוח הנודע השעשועים במחנה חינם קנית
 בשם מורגנשטרן מרת בפי המכונה הדרום״,

ועמורה״. ם ״סד!
 הגדולה. באהבה מרג׳ורי פוגשת כאן
 צעיר, הלא־נל-כך המלחין האהבה: נושא
 הש־ כבמאי. במחנה העובד איירמן, נואל
 ובר,ת בקביעות להתגפף מתחי/ים ניים
 לע־ חברם של הצעיר ליבו המוחצת מדד,

במרג׳ורי. הב המא רונקן, ואלי בודה,
 על נתנזרד מן ו,! ן,סער, שמח״ר מאחר

 אין למרי, דתי די יה! הינו ווק, הק׳-!:
 אל לצעוד מה^סת שמרג/רי בכך פלא כל

 בהת רואה אל נ, ד,גפ!פים. לשלב מעבר
 התיאו״ ל״מיתות נוסעת הוכחה חמקותה

 רואה הוא החלש. המין על שלו רי!ת
 את המפעילה אשד. — שירלי נערה בכל

 את הגבר מ, ליטול כדי ורק אך ק״מיה
 הבית. משק בעול אותו 1לרת!נ1 חיו!תו

 הסוף, ער חירותו על ישמור הוא לא.
שירלי־מרג׳ורי. של לתככיה ייכנע לא

 אך לו, להתמסר מוכנה כבר מרגיורי
 שייכת היא אין כי לו להוכיח כדי ורק

מעכב הגורל אולם השירליות. למחנה
כו בעדה: ח  נואל של המיט,ת לחדר ב
ל מרג׳ורי, של דורה בגופת הזוג נת̂׳

 כשוטף במחנה עבד אשר אהרן, שמשון
מזעיקה סיד הלב. משבץ מת ת, צלח,

 את עוזבת המ״;!וזה, בני את מרג׳ורי
 ההתעלסות תוכניות יחד. אתם ד״׳״נה

מוגבל.. בלתי לזמן ת נח״
ה שי ג שילם, נ י י ג ת. ו  הגדול המשבר י

 הוא כאשר בא איירמן אל נ, ש, בחייו
 הנערך גסח של לסדר הוריו עם יחד זמן מ!

 ר מ<ת המסוותי הסבש מורגנששרן. בכיה
 יידו״ המניעים, על פילוסופיות מחשבות בו

 מסתגר הוא חייו. בדרך האדם את חפים
 ד׳ ובתלמ, בתנ״ך מעיין רבים, לימים בביתו
 לרבנים. מדרש לבית להצטרף אפילו רוצה
 מופיעה בו ברגע נגוזה ההתפלספות אולם

 שהיתר, גרושה, ג׳ינג׳ית אימוגן, במקום
 מר־ אותו מוצאת כאשר בעבר. בתו אה!

רי  עם אהבים הילולת של בעיצומה ג/
נס קשריהם כי לה מסביר הוא אימוגן,

 בנעי לבלות יוצא ולתמיד, אחת תיימו
הרחוקה. במקסיקו מים

 העלילה התפתחות נראית ואילך ןמכא
 ממקסיקו, וגוזר נואל רצונות. כמיתץ

 אי- לשכב מצליח מחדש, במרג/רי שק ח!
 שוב מכן לאחר ויחידה. אחת פעם תה
 פני על לשוטט יוצא בה, רוצה הוא אין

 מעמד מה זמן מחזיקה מרג׳ורי רונה. א
 מוצאת אחריו, לרדוף יוצאת אחר בלעדיו,

 פיל־ בחברת עלובה, פריסאית בדירה אותו
 נואל בה רוצה ש,ב עתה גרמניה. גש
 חירותו. על לוותר אפילו מוכן לטירוף, עד

 יוצאת בו ברגע אולם לאישה. לשאתה
 מיג׳ורי נוכחת מפיו, הנישואין הצעת

לזו. זה מתאימים הם אין בי
 ב־ רגילה לשירלי מרג׳ורי הופכת כאן

 אל, נ. של התיאוריות מיטב לפי ,יתלתכ
 בציד־בעלים פותחת לארצות־הברית׳ חוזרת
 רץ שווא מילטון עורך־הדין הקרבן, נמרץ.

 על מרג׳ורי של ווידויה את בשמעו מזדעזע
 סולח אך נואל, עם החד־פעמית התעלסותה

 זי חמורה סטייה על טובו ברוב לה
 מ יולדת לו, נישאת היא הישר. מדרך

 זמנה מיטב את מקדישה ילדים, ארבעה
 רב בסיפוק שומעת ציבורית, לעסקנות

 טלביזיה לסופר הפך איירמן אלנו כי
ומקריח. משעמם

 הדור, של למדי משכנע תיאור לסיכום:
 השלושים. בשנות ודד,ברית בארצ גדל אשר

 הצליחה שמרג׳ורי העובדה משכנעת לא
 עמודים 414 לאורך בתוליה על לשמור
הספר. של דחוסים

רעיונית קולקטיביות
• ז ך עו ם, מ י י  המשק ילדי הסתפקו לא ח

 מיד ניגשו עבורם, שנבנו במיקלטים >■1
 מכוסים שלמה, מיקלטים מערכת לבניית

ומחו הבטחון כללי כל לפי אדמה בשכבות
 המשק כלבי יוכלו בהם בתעלות־קשר, ברים

חירום. בשעת מקלט למצוא
★ ★ ★

ההיסטוריה גלגלי
 ה־ הכרכרה נהג הסביר תל־אביב, ^

 מבקש הוא מדוע אחג׳יג׳י ח׳אלד יפואי
ב להשתמש לו להתיר התחבורה ממשרד

״נש מונית: כרשיון שלו הכרכרה רשיון
בכר אנשים המסיע היחיד העגלון ארתי
 שזה חושבים ם הי, של תל־אביב ובני כרה,
בכבודי.״ פוגע זה מצחיק. דבר

לוליינית★ ★ ★
 פיר־ ,המערבית גרמניה וופטפאליה, ^

תרנגו על ידיעה העתונות לשכת סמה
 המנוע כיפת על בהלה מרוב שקפצה לת
ביצה. שם והטילה דוהרת מכונית של

★  ★ מהיר שיפוט★ 
 להע־ מועד כייס החליט תל״אכיב, ך•
 חדש, למקום פעילותו שטח את תיק ^

 מאולמי אחד יושבי בין מזלו את ניס,;
בקל מיד נתפס בעיר, השלום בית־משפט

החוק. לידי נמסר קלתו,
★ ★ ★

 למעמד נאמנות
>.!< !■>

 ש־ צווח,ת /שמע שוטרים נחרדו יפו, ך*
 אחרי חרות, בית־הקפה מתוך שבקעו ^
 היכו גברים שגי כי בהיכנסם גילו ת, ו!-,

 הגברים, את לעצור ביקשו אחת, אשד,
 שאותה האשד, ועל־ידי על־ידיהם הותקפו
להציל. ביקשו

̂ו ^ ן
טיביתונסטרוקק נישה

 של לקנס שנידון לאחר תל־אכיב, ך*
 83 בן ישיש דרס כי על לירות 100 ■1

ה נהג פרץ עזרה, לו להגיש נעצר ו/*
וה הישיש אליו פנה כאשר בבכי, מונית

 ישמור שאלוהים ״כדי עתיק, קמיע לו גיש
תאונות.״ יותר תעשה שלא עליך

ציוןלשכח★ ★ ★
עזר. הכבשה המליטה אשדורדיעקב, ^

 ואל־ רפית מיד שנקראו תאומים, שני
עריש.

★ ★ ★
הנמהר הלב

 ,45 וסטמן, שלמה ניגש תל־אכיב, ך•
 בכות תר, א! תפס ברחוב, שעברה לאשר,

 את להסביר כיצד ידע לא בפגיה, לה ונשק
 על־ידי נדון למעשיו, אותו שדחפו המניעים

מאסר. לחודש השופט

*יסודית עבורה
 במשטרה לוי מרתה התלוננה חיפה, ך•

ה בשעות לחדרה שחדר זר גבר כי
במלאכ המשיך מצעקותיה, נבהל לא לילה,

 המדוקדק חיפושו את סיים אשר עד תו
בו. שהיו לירות עשר ממנו והוציא בארונה

★ ★ ★
מפו.. מסו, מפו,

 שמאי, גלעד שהילד אחרי ראש־פינה, ך•
 בת אורן, רותי את היכר. החמש, בן

ממח הוציאו בביתו, שוטר הופיע ,14ה־
לקח הדרישה על ויתר למטה, מתחת בואו

נש שהילד אחרי רק המשטרה לתחנת תו
 אפילו רותי, את פעם עוד ״יכה לא כי בע
בשמות!״ לי תקרא אם

★ ★ ★
הקודש חילול

• ב, ך י כ א ״ ל  מד,- רקס שלמה ביקש ת
 האלמוני את ולעצור לחפש משטרה

 שהדליק לאחר החנוכיה, את מביתו שגנב
 כי אמונה מתוך החג, לכבוד נרותיה את

 אחרי למלא שרצה נטלה״מכיוון לא האלמוני
 ספני אלא חנוכיר״ לו היתד, ולא הדת מצוות
רשע״. סתם שהוא
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