
החי
יחד גם אחים שגת

ת, ^ ר צ  חסיין אחרי המשטרה חיפשה נ
 בהפגנות בהשתתפות שנחשד אסעד, אבו *■

 בביתו, אותו מצאה לא במאי, באחד מק״י
 אסעד, אבו יאסמין אחיו, את כתחליף עצרה
מושבע. מפא״י אוהד

\ ★ ★ ★

ם ^ ו ל א ש ^

 פוסט הג׳רוזלם כתב טילסן חיפה, ^
 על פרטים לקבל ביקש הדתות, למשרד ■4

ב המודיעין איש על־ידי נענה ת* רבנו
כזה.״ אדם אצלנו ״אין משרד:

★ ★ ★
א י ד ת ד ז ^

• בבית פרה בשחיטת שוחט עסק לוד, ן
 מלאכתו, את סיים העירוני, המטבחיים •■
ומת. צנח

★ ★ ★
ח ו ת פ ^ ו פ ו ז ^

 על גנבים טיפסו אנגליה, ליברפול, ך
 ופרצו שמשה ניפצו בית־הסוהר, חומת ■4

 בית- למשרד חדרו אלון, עץ דלתות שלוש
 לעזוב הצליחו הקופה, את ופרצו הסוהר

 הסוהרים 200 מתוך שאיש מבלי הבנין את
בהם. ירגיש האסירים 900ו־

★ ★ ★

החיים עובדות

ה, ף פ  למשטרה, 17 בן צעיר הודיע חי
 בדירת התקיפוהו אלמונים שודדים כי
 הכרתו את שנטלה במכה הממוהו הוריו,
 המציא כי לבסוף הודה היום, מחצית למשך

 בבית אי־הופעתו את לתרץ כדי הסיפור את
בן־זקונים. אמו ילדה שם ליולדות, החולים

★ ★ ★

המזוודה אופנת

 שוטרי ערכו לוד, ךשדה*התעוםה
 גילו תייר, של במזוזדתו חיפוש המכס ■4

 תחתוניות, כתנות, שמלות־נשים, 140 בהן
מטריות. וחמש גלילי־בד

★ ★ ★

בלאש פיגימח

•  אמריקאית תיירת ניגשה בבאר״שכע, ך
ב אותו צילמה אבומועמר, אעוד לשייר 4

 קיבלה בתמורה, לירה לו נתנה שונות, פוזות
 שטרות כמה עוד בצירוף הלירה את חזרה

ו לרגליה זרק שהשייך לירות, עשר של
הסתלק.

★ ★ ★
תייש לח יש

 נגד תלונה אשד. הגישה נפ״ציונה, ך
 את בה שיסתה זו כי טענה שכנתה, >4

 לה וגרם הפילה שהתקיפה׳ שלה, התייש
 150ו־ לירות שתי של בשיעור נזקים

פרוטה•
★ ★ ★

לרעד ואהבת

ה, •1 י נ ת  להציל 1* בן צעיר ניסה נ
 מפרפר החוף מן נראה אשר שוחים, זוג יי4

 השניים' כי גילה נואשות, תנועות ועושה
 שהתקרב על מכות ספג ים, בלב אהבים תינו

אליהם.
★ ★ ★

החיגויר וו

 לואיג׳י האסיר זרק איטליה, פדוגיה, ף*
תאו. בתקרת זו לעבר חבל מרנטה

 חדשי לארבעה נידוןי עצמו, את לתלות ניסה
 מהתקרה ניתק שהוו אחרי נוספים, מאסר
המדינה. לרכוש נזק בגרימת הואשם והוא

 של מכתבה לכן להשוויץ, רוצה לא אני
תל־אביב: ,69 הקישו! מרח׳ כהן אתי

 בינך הוויכוח אחרי בעניין עוקבת ״אני
 מבויים? או אמיתי זה האם אגב, לילי. ובין

שב חנופה, שום בלי לציין, אוכל לשבחך
 ג׳נטלמנית, בצורה התנהגת הזמן כל משך

הת לעומתך, לילי, כך. להתבטא אפשר אם
 כאותם טאקט. וחוסר טעם בחוסר בטאה

 או מהקוראים, ביקשה סופם שאת חמשירים
 להדגיש שכהה שלא הטפשעשרה על הקטע

זה. גיל עברת שמזמן
 עוקצנית היתד. השבוע לזה ״תשובתך

מה עוד אותה חיבבת שלא — ונהדרת
 ובזאת — בתנועה מדריכתך שהיתר, ימים

 הרבה עוד ללמוד תצטרך לילי לבול. קלעת
 מנסה שהיא סי על אף לדרגתו, להגיע כדי

הצ וללא הקוראים, בעזרת זאת לעשות
יתירה. לחה

 את לשכנע מתאמצת שאת פי על ״אף
 בעולם, ביותר הרעה האשד, שאת קוראייך

ההיפך. את משיגה שאת חושבת אני
במכ בהתערבך שלך, לציניות ״בקשר

 למכתבים מוסיף רק זה הרי הקוראים, תבי
 וזד, למשנהו. האחד כה והדומים המשעממים

שידו למדור מליהפך מדורך בעד מונע גם
רגיל. כים

אב־ מר איך מעניין מאד זה רותי, ״אגב,
 העתון? גבי מעל שלכן לדו־קרב מסכים נרי

 אינו שהעתון פעם לא אמר הוא והרי
המע חברי של פרטיות למלחמות משמש
 יותר הרבה יהיד. שזה חושבת אני רכת?

 להזכיר לגמרי הפסקת אילו מצדך, יפה
 דד כל אם כמובן, וזאת, הנכבדה. לילי את

 פרסומת לשמש כדי אלא נוצר לא דו־קרב
למדוריכן.״

ש האשד, על עליה, אומרת שאני מה כל
 שלא דבר אין לשנוא, כך כל אוהבת אני

ב לשניהם, לפרצופה. ישר אומרת הייתי
עצם.

★ ★ ★
הפמודגמיות כמאפו

 לי אומר במדורך,״ חדש כוכב ״אינני
 אך בו, הופעתי פעמיים ״כבר ),1077/76(

 תשובות. מספר קיבלתי באה• לא ישועה
 ההתכתבות גוועה קצרה תקופה תוך אך

 לרתקני שתוכל הנערה נמצאה לא עמן.
המכ עלי נמאסו מכתבים. מארבעה למעלה

ש פנטסטי ,סרט אודות לי המספרים תבים
 ,ספר על וחוות־דעת האחרון׳, בשבוע ראיתי
 נמאסו בגן־הילדים. קראתיו שכבר נפלא׳

 באות הירושלמיות, הסטודנטיות כל עלי
הלל. ובית ניצן

 כשהדגש — והיכרות בהתכתבות אני מפץ
 חייבת אינה אשר נערה עם — היכרות על

 ששה ידיה מתחת להוציא עצמה את לאנוס
הו בעלת שמינית, בוגרת נערה עמודים.

 גורגונה. מאשר יותר יפה חיצונית פעה
 אך אביבים, משמונה־עשר יותר להיות עליה

 יכולה היא .18מ־ שלמעלה בגיל הגבלה אין
 נושאי את .30 או ,25 ,20 בת להיות

עצמנו. אנו נקבע ההתכתבות
 כלומר, ירוק, סטודנט הנני עצמי ״אני

 צבר למשפטים, בפקולטה ראשונה שנה
ו התאכזב הכשרה, חבר היה אשר רגיל
 בחוץ־לארץ היה בצבא, שירת העירה, חזר

 באוניברסיטה.״ עתה ולומד
★ ★ ★

דיומא :ושאי
 ד/־7( חיפאיות נערות שתי ייתכן. לא
 נורא רוצות וחצי 16ו־ 15 בגיל )1077

 מחיפה בנים שני אל ולהתוודע להתכתב
רו הן תגחכו, אל .17־19 כבני והסביבה.

ל רצוי דיומא. נושאי ״על להתכתב צות
הראשון.״ במכתב כבר תמונה צרף

איכשהו. מוכר, צליל הזה לשיר
^

החלודה את לחמצן
הז אין )1077/78( המוצנח״ל בני לשני

הא בבומתותיהם להתגדר רבות דמנויות
 רחוקות לעתים מגיעים שהם כיוון דומות,
במס בשדה׳ מבלים הם זמנם את העירה.

מ״כים. קורם גרת
 גמרו מאז במקצת שהחלידו מרגישים הם

 השאר, בין מתכוונים והם השמינית, את
 נערות עם בהתכתבות החלודה את להסיר
 מתרים הם זאת. לעשות שתצלחנה נאות
 את בחברתן לבלות בדעתם יש כי בהן

 שתהיינה מספיק לא הקצרות. חופשותיהם
ל גם לאהוב עליהן הם, קובעים חמודות,

 ובכן? כמוהם. ברגל, הרבה טייל
★ ★ ★

אבל... אוהד, לא
 מדורי. את אוהב לא דווקא )1077/79(

דוח פשוט בצבא חייו וחדגוניות השעמום
 ממות, גרוע גורל אלי. לפנות אותו פים

 חסר היד. פשוט באמת הוא אומרת. הייתי
כיוון בלעדיו. להתקיים יכולה הייתי לא לי.

 לא לסל, מכתבים לזרוק נוהגת שאינני
 מקווה ואני לפניכן והריהו זאת, עשיתי
יחד. מאד מאושרים שתהיו
 הגובה, רגיל. הוא, מבטיח אצלו, הכל

 לו ואין מכונית לו אין המראה. הרוחב,
וספה.
יו את אליו, לכתוב מוכרחה לא את

ת.., דע
4׳ ■4̂־

מבהיל ואינו גבוה
ב לסיים עומדת )1077/80( שהיא מפני

ה באחת לימודיה את רחוק הלא עתיד
 שזו היא סבורה הטבע, למדעי פקולטות

 סטודנט, עם להתכתב לרצות מספקת סיבה
 ״גבוה לימודיו, חוק את שסיים אחד או

בצורתו.״ מבהיל ואינו
+ + 4׳

חיים עושה
 סמל )1077/81( היה חודש, לפני עד

 נוסע הוא חודשים שלושה בעוד בצנחנים.
 אל שם ללמוד כדי לחוץ־לארץ, שנים 4ל־

 ״עושה לדבריו, הוא, עתה מה• אותי תשאלו
 סרטים רואה הארץ, ברחבי מטייל חיים״,

אל אותך, לראות ירצה אם אפילו והצגות.

ב להשתלב ניסיתי בהן הדרכים ״בשאר
 של עצתו ולפי נכשלתי, הישראלית חברה
ב יש אולי רותי, אלייך, פונה הנני מכיר

 ראשון, צעד בתור לי. לעזור אפשרותך
 זה, מסוג דבר לסדר באפשרותו יש באם

 ובחורות בחותם כמה להכיר רוצה הייתי
 .23 בן אני .20־24 בגיל — הרבה לא —
ב להשתלב לי יעזור ■ שהדבר מקווה אני
 כה זמן ממנו מנותק שהייתי הארץ, הווי

.ממושך .  גובהי עצמי: על פרטים כמה .
 ירוקות. ועיני שחורות שערותי מ׳, 1,78

תי ובית־ספר עממי בית־ספר בארץ גמרתי
 אני ובארצות־הברית. בניו־זילנד למדתי כון.

 על ועברית גרמנית אנגלית, בשפות שולט
אח בשפות ידיעות לי יש כן. כמו בוריין,

 צרפתית, ספניולית, איטלקית, י כגון: רות
רוסית.״ וקצת פורטוגזית

 באמת אתה אם אך יפה. נורא נשמע הכל
 דף על לי כתבת מדוע העולם, איש כך כל

חשבון? ממחברת תלוש
★ ★ ★

 מזעזעת חווייה על לכם לספר מוכרחה
 לכם, תארו הוזמנתי, השבוע. עלי שעברה
 כשעמדתי לה. אחראית הייתי שאני לחתונה

ל והקשבתי מועד, אהל בבית־הכנסת שם
סגני־ הנאה הכלה את וראיתי הרב, דברי

ליו״ שיש מה תראי ״אמא,

 כתובת רוצה מעוט הוא עצמך. את תשלי
 הדמיה. הגולה מן לכתוב יוכל אליה חביבה

★ ★ ★
 בגבר,״ להחזיק ביותר הטובה ״הדרן

 הספק.״ ״הוא הבלונדית, חשבה
מיני ב? אז★ ★ ★

 בת כבר היא )1077/82( יודעים, אתם מה
 והיא חשוב, לא אתמול... רק הרי !15

 נערים או ״נער עם להתכתב רוצה אפילו
 מדי שמן לא נמוך, לא שיהיה ,16־17 בגיל
 הראש, על כרבולת לו שתהיה מדי רזד, ולא

להת איך יודע זה עם ויחד חוצפן שיהיה
 ארוכים מכתבים לכתוב ושידע וכו׳,״ נהג

 אבל מיני, כל אז לנושאים אשר ומעניינים.
 שטויות, על הדגש את שישים רוצה היא

 נד גם יכולה אני הראש את ״לשבור כי
תמונה. ושישלח כיתר״״

★  ★ כזר לא★ 
 הרגשה לי יש אך מדוע, יודעת אינני

 כוי מדי טוב הוא )1077/83( של שמכתבו
לך? מה׳כפת נסי, אבל אמיתי. להיות

ך ש מ ב  בחוץ- הייתי שנים כשמונה ״...
 שאני מכיוון אבי. של תפקידו לרגל לארץ

 לי להרשות הם סירבו להורי, יחיד בן
 הרשו זאת בכל האחרון בזמן ארצה. לחזור

 כבר אני והנה אחת, שנה למשך לחזור לי
 לגלות הספקתי וכבר חודשים 3כ־ בארץ
 בתוך כזר מרגיש הנני מזעזע: ממש גילוי
 בתוץ־לארץ בהיותי עמי! בני ובין ארצי

אר בהגיעי אך חברים, כמה עם התכתבתי
 לי להיות יוכלו לא שהם לי התברר צה,

 משפתות, ובעלי נשואים כבר רובם כי לעזר
מש את לפרנס כדי קשה העובדים אנשים

עבורי. פנאי הרבה להם ואין פחותיהם

 בחיר־ אל שלה להינומה מתחת מבטים בה
סירב ביותר. מוזרה הרגשה לי היתה עטה,

 דברים מעוללת באמת שאני להאמין תי
כאלה.

ל ניאות ורפי, חנה מאד, הביישן הזוג
 שהיא אחרי זו את זה הכירו שהם לי ספר

סיפ בו במדורי, נוגה נורא מכתב פירסנדה
 בבית. במוצאי־שבת לשבת עצוב כמה רה
 את מצא והוא חודשים ששה עברו לא

 שנבוכותי מובן את. הרי לה אומר עצמו
 לי והשאירה הכלה לי נשקה כאשר מאד,
 הייתי לא הלחי. על (סגול) שפתון כתם

 הוא החתן. זאת עשה אילו כן כל מתנגדת
 אן הכחולה. בחליפתו מאוד נחמד נראה
נרגשת. ידי״ם בלחיצת הסתפק הוא

. . הזה. היום עד באושר חיים והם .

 גה0<ן ציפור
ש... ל• לחשזז

 חיים הלוי ומניה יוש של שכניהם
 מעתה יוכלו כי הם סבורים אם באשלייה,

 את השנים שסיימו אחרי במנוחה, לישון
ה ההסגר. פורצי המשותף מחזם כתיבת

 בויכוחים, הכתיבה את לעתים שליווה זוג,
 מתכוון מעופפות, צלחות ואפילו מריבות
או זאת בכתיבה, להבא. גם בכך להמשיך

 יוש, של השלישי הימי המחזה זהו מרת.
 היבשה. על יהיה הם׳ מבטיחים הרביעי,
 מניה מופיעה מכך, להימנע שרצתה למרות

קונפליק לדבריה היוצר דבר במחזה, גם
 של במחזות לשחק אוהב אינו מחזאי טים.
. עצמו  במחזה המשחקת אחרת נערה . .

מש שכבה אמיר, (״ג׳ודי״) יהודית זה,
 השבוע, הבריכה שפת על להנאתה תזפת

כא כלשהו, בספר תקוע הסולד כשחוטמה
עי ולטש תל־אביבי ברנש לידה עמד שר

 מנגד. לו תלויים חייד היו כאילו ניים,
 לא עצמה שג׳ודי המחזה את שראו חברים,

 כר* שרמל׳ה בבעלה האיצו החמיצה,
 לה לתת ג׳ודי, אל לגשת לקום, שביט
 כלעומת ולחזור בגב, נאמר קלה, נשיקה
 הברנש של תדהמתו את לכם תארו שבא.

 ז״ בז׳ופלין לחזות העונג לי היה . . .
ה טוראדור מכנסי לבושה המקסימה, פייה
 במספרה, שלה הבלונד את מחדשת דוקים,
 בלבד. למניקור זוכה אמתכם, אני, בעוד
 אחריה, לחזר מילוא יום!? שהחל אחרי

אי לצידה המופיעים הישראלים את שאלה
. לה סיפרו הם הוא. אדם מן זה .  פשוט .
 אה■ חנה את לשמוע לחכות יכולה לא

. באידיש שרה רוני  אבל מצטערת, . .
 שום אומר מטמור יורם את שמעתי לא

. נזלת לו היתד, השבוע. פיקח דבר . 
 טופול בייצור עתה עוסקת טופול גליה

 מה זמן לשחק לד, הפריע שלא דבר קטן,
. הרש בכביסת .  כל מעביר זוהר אורי .

 לפני התעניינותו. מרכז את בערך שבועיים
 בנתניה. קרובות לעתים נראה היה שבועיים

 ובקרוב לירושלים, לרמל עולה הוא עכשיו
 נווד נזדראנו קרקס שגם העובדה לחיפה.
בהחלט. מקרית כמובן, היא׳ אלה, בדרכים
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