
 והולך המשתרש חדש, ישראל' סנוביזם
 נמו בערן זה .,פארם בייבל החברה: בחיי
 יחד ב״בל עם באים אבל פארנזי, בוטל

הבוטל. עם
ליקוק שמץ ללא

תרי מליצות לקרוא לך איכפת לא אם
 מר. בדיוק הוא )1091/1( הרי בפרוטה, סר

 שיספר בטוחה אני בשבילך. הרופא שרשם
 לטייל שהלך איך הראשונים במכתביו לך
 כנף את ששמע ואיך קרת מרומי גפי על

מכתביו אם אני ולילי הנעלסת, הרננים
 פתרונים״. ״לעתיד כמו במשהו יסתיימו לא
לי: כותב הוא איך ראי מושג, לך לתת כדי

ונצרך לפניך ברך כורע אני גם ״אכן,
 קורא שאני השלישית השנה לי זו למדורך.
 — לא או ותאמיני הזה העולם את בתאווה
באו המידה על יתר התעכבתי לא מעולם

ש עד שלך. המדור מתפרסם בו עמוד תו
 שיעמום בשעת כשבועיים, לפני — באקראי
ומה דבריך. את קורא החילותי נדולה,
 לי אין צופים! נופת ופרח! כפתור אומר?

 עד מדורך על שפסחתי על להתחרט אלא
ההוא. היום עצם

 הקודם מהקטע תסיקי רותי, נא, ״ואל
חנופה לשון שמא או לצון אנוכי שחומד

 לא! לבקשתי. שתיעתרי מנת על אני נוקט
 הינם שכתבתי כל רבתי! לא פעם ועוד

 ליקוק, של שמץ ללא אמת. דברי קושט
שקר. של קורטוב לא ואף

יסו• סוד לך ואגלה ,שחי בקשתי? ״ומה
 היכן — בעולם יש נעורים אומרים די,

אל ומשורר אחד. משורר אמר נעורי?׳
 קר, מה ידעת ,לו ואמר: הוסיף שני מוני

 האשד, ויד ועקר, ערירי — בעולם להיות
וגמישה.׳ חמה בה

ידעת?!?!?! לו ״אה!
 נערה לי ומבקש תר עבדך, אני ״ובכן,

 אדם: מכל הפסימיסטן אמר וכבר כלבבי.
 אלה בכל ואשד, מצאתי מאלף אחד אדם
מצאתי. לא

לי ילך מדורך שבאמצעות מקווה ״אני
 מרחם הגחתי מחפש. שאני את ואמצא —

 שלושה לפני שנה. ואחת עשרים לפני אמי
 חודשיים ובעוד מצה״ל, השתחררתי חודשים

באוני הלומדים לחיל להתגייס מתכוון אני
 מעשן לא אני בירושלים. העברית ברסיטה

לאח עצמי את מרגיש קצת יורק. לא וגם
 תימצא אם בדד. לא ברור, אך, בודד רונה
 בתל־אביב הגרה ,17—19 בסביבות נערה

ה האלה, הערים בסביבות או חיפה או
 — האומללה לנפשי מזור לשלוח מוכנה
תהא. ברוכה
ה שכותב תסיקי שלא רותי, את, ״רק
ובש גלובוס האחת ביד מחזיק הזה מכתב

 מיואש אינני לא! לרקה. מכוון אקדח נייה
 מגביה רוחי מצב לפעמים נשמע. שאני כמו

לתחתונים.״ שח והוא ויש למרומים,
אוף!

★ ★ ★
קיבוץ מושב, עיר,

 על דבר אומר ולא היום טובה שאהיה
 ״בחור עם להתכתב המבקשת )1091/2(

 בגיל קיבוץ, או מושב העיר, מן רציני
 בארץ, טיולים בספרים, המתעניין ,25—30

החיים״? על נושאים ועוד קלאסית מוסיקה
★ ★ ★

אוקזיון
 של חינוך עם אותן אוהב )1091/3(

 צבע. מדי יותר ובלי ברקע. נוער תנועות
 וכל מוסיקה שאוהבות מדי. גבוהות ולא
הומור. וחוש במים. הקשורים הספורט סוגי

 משוגע ממוצע־קומה, ,23 בן עצמו הוא
 בגיטרה, מנגן ג׳אז, שונא עממית, למוסיקה

 למטרה לקלוע לרכב, לשחות, לרקוד, אוהב
 לו חסר שלא אומר הוא בקולנוע. ולבקר

ה בצי עובד למ׳שהו לכתיבה, חומר בלל
הזדמ דווקא.״ מבריח, להיות ״מבלי סוחר

 בולים האוספת לנערה חוזרת בלתי נות
יו עוד מפתה שייראה בטוח הוא וגלויות.

 מושב עם קטנוע רוכש שהוא יציין אם תר
- בעיות? יש אחורי.

★ ★ ★
ב נזכרת אני ״גלויות״ אומר כשהוא

 בטח חכם, רוסי איזה פעם' שאמר משהו
 תכתבו ״אי ומדוכא: מוודקה שתוי כשהיה

וה חולף שהנצח משום לנצח, הגלויות על
נשארות.״ גלויות

— 2 י0 - ■ ■ , .

ריקגי ?א אכל ■
 והטוב הקשיש שלמה המלך כשמילמל

 דבר שאין השמש על משהו זקנו לתוך
 הסתם מן השאר, בין התכוון, תחתיה, חדש

 הן )1091/4( שלפניכם. הטפשעשרה לשתי גם
 בתל־ עירוני תיכון תלמידות ,16 כבנות
 שנכנס מה וכל טיולים ד,חובבות: אביב.
 ״אולם בתוספת הזו ברשימה כלל בדרך

 הוא גם רוצות שהן מה ריקני״. בילוי לא
 פשוטים, — נערים שני כך: כל חדש איננו

 הומור חוש בעלי נעימים, עליזים, רציניים,
ב הוסיפו משהו, החמצתי אם וכר. וכו׳

עצמכם.
★ ★ ★

למלחמה שותפת
4■—

 של מכתבו את לקבל מעט לא הופתעתי
קי לא זה שממקום בטוח ״אני ):1091/5(

 לפי רואה בודאי את מעולם. מכתב בלת
 הוא זה מכתב נכתב ממנו שהמקום הכתובת

ל לתאר יכולה גם את ולכן בית־סוהר.
 לו ויש שנה כבר פה היושב שאדם עצמך

של מובן — ארוכה די תקופה לשבת עוד
 בחורה עם להתכתב רצונו זו תקופה אחר

 אני וגם היות ,25 על עולה אינו שגילה
זה. בגיל

 אתי להתכתב מוכנה שתהיה נערה ״אותה
 חיים צורות בשתי שתי טיפוס להכיר תוכל

ל אחר מסוג וחיים נורמאליים חיים —
גמרי.

וידוי לשמוע דם לה שיש אחת יש ״ואם

שסע ו. נערת

מדברת נראית, 22ה־ בת אביאני שרה
 דמארי שושנה של רושם לעשות ומנסה

 ה־ שרה מעובדת. ובלתי שנייה במהדורה
 ו־ צהורות־צחורות שיניים בעלת יפהפיה,

פרגוד. בלהקת חברה היא בסנטר, גומה
ל תיאטרון? לומר הייתי צריכה שמא או

 בענווה, משיבה היא זמרת היא אם שאלה
מזמרת.״ ״לא, ואיטי: עמוק בקול

 מחקה שהיא נכון זה שאין טוענת היא
 דומה רק ״אני דמארי. שושנה את בשירתה

התימנ שלכל וממלמלת אומרת, היא לה,״
 איננה שרה המשותף. מן משהו יש יות

 פיתוח גם לומדת בהופעותיה, מסתפקת
״תוך למוסיקה. באקדמיה ואיטלקית הקול

 היא זמרת,״ פעם אהיה אס אדע שנתיים
אומרת.

 היא שרה לעשות. מה לה יימצא לא, אם
שמ את בעצמה ותופרת אופנה ציירת גס

ל מבולבלת. קצת גס היא הנאות. לותיה
 להיות יכולה שהיתה אומרת היא רגע

 טוענת היא שני וברגע טובה, ׳עקרת־בית
חמו שהיא תודו אבל לבשל■ שונאת שהיא

 יש _ דיבורה צליל לפי לשפוט ואס דה,
לשיר. גס יודעת שהיא חשד לי

ו לי שתכתוב עברו, על המתחרט מאדם
 יליד אני שתשאל. שאלה כל על לה אענה

 והיום בסיני נלחמתי בצד,״ל, שירתי הארץ,
 שותפת רוצה והייתי עצמי. עם נלחם אני

 אני זה ואת לכתוב הרבה יש למלחמתי.
לי.״ שתכתוב הגיבורה לאותה משאיר

★ ★ ★
לשמח רה!

ב המתכוונים לאלה רק תשיב )1091/6(
מכ לשמה. והתכתבות להתכתבות רק אמת
 ביותר. קצר היה לומר, שמחה אני תבה,

 עם להתכתב רוצה שהיא בו אומרת היא
 הגיע שכבר החושב גבר ו/או בחור נער,
 מלה שום מותק. באמת היא ההגיון. לגיל
 שחורים גבוהים, קולנוע׳ על מוזכרת אינה

 כותב שלא זה כלב הומור. וחוש ונאים
אליה.

★ ★ ★
? הא כן,

,1.1111■—11 י
 רש־ טובה מספיק המלצה תעודת זו אם

 )1091/7( על אומרים החברה אז בילכם,
 נמצאות חיילות, הן מאד. חמודות ששתיהן
 שני עם להתכתב ורוצות מרוחקת, ביחידה
הת ציניים) תהיו (אל נושא כל על צעירים

מעניינים. שיהיו נאי
להת שעלולות מה בכל ״מתעניינות הן
ו ג׳אז במוסיקת החל בגילנו, בנות עניין
(עלינה?).. פילוסופיה״ בספרי כלה

מבק הן אבל לומר לי נעים שלא באמת
ותמונה. דם שות

ת קויו מ ח ת ת ה סיו מו נ
הכללית כמכירה בחנות,

תודה. לא מסתכלת. רק אני תודה, לא,
 ביז׳ בצבע כזו שמלה לכם יש האם הו,

 טעם כל אין לא? ?44 מספר ?42 במידה
 לובשה אפילו אני לפעמים אותה? למדוד
 השמלות. את מייצר מי תלוי .40 מידה

 לכם יש אח, בטוחה. שאני כמובן כן.
 לובשת אינני לעולם לא, בחום? יופי. .42

 אני כן. לנסות. רצון כל לי אין לא, חום.
 לא זה אבל ירוק. עם מתאים שזה יודעת

תודה. בשבילי.

ם ני מי מז ש ד כ מ ו או אי ק לד ו ש ח
 ופיקניק? טיול מצידך. נחמד כמה — הו
.אנחנו השבת? נהדר. .  כל- בטוחה אינני .

 להביא יודעת. את לדעת, אין לעולם כך.
 לא תראי, הכלל. מן יוצא ים? בגדי גם

 לי יש אתך? אתקשר עוד אם לך איכפת
 הצורך על משהו אמר שבעלי הרגשה מין

איכ לא אם אז בשבת. מקום באיזה להיות
שלום.״ אתך. אתקשר אני — כן לך. פת

 <ןםנה ציפור
לי... לחעיה

 הקרובים בימים העומד מנוסי, דירי
 כנראה רוצה לאפריקה, למסע לצאת ביותר

 שהוא לי אמר כל קודם פס. אחריו להשאיר
 מלחמת בשם מחזה לכתוב באפשרות מעיין

 כל- הביע כך אחר השבים. נגד העוברים
 כמו אנשים, מיני כל על דעות מיני

 נעשה מאנגליה, שחזר אתרי כהן, ירוחם
 יו* בידור); לערבי (בעיקר לערבים מומחה

ביו הטוב ההונגארי המלחין ז זראי חנן
 הקבוע הזמני — בנאי יוסי בארץ; תר

 עמיר: ודי)ז(ג יהודית בהבימה; ביותר
 אינני בשק, אותה רואה שאני פעם ״כל
 אילנה המרצע״; על לחשוב שלא יכול

 אפשר מאיטליה, שחזרה ״אחרי :רובינא
 :בן־אמוץ דן זימרה״; שלמדה לראות

לאח גבול. יודע אינו שלו הגדלות ״שגעון
.הפר כחיים עצמו את מציג הוא רונה . . 

 לנגן הוזמנה זלצמן פנינח הפסנתרנית
 פרטים, במתן דייקו שלא מאחר במסיבה.

 לכבוד היא שהמסיבה פנינה היתד, סבורה
 שמלה לבושה באה העשור, תערוכת נעילת

 הראתה אמנם היא הגב. כל את החושפת
 נוכחה כאשר להימלט, כדי אבל גבה, את

 . . . התנ״ך אלופי לכבוד היא שהמסיבה
 ויום־ אמיל הידועים שהמצילים מרכלים

 אד בפני להתייצב הם אף מתכוונים קח
 ששם להם שהתברר אחרי סאליכן,

. חוף אל מחוף הוא תוכניתו .  על משהו .
 2 מס׳ הזוכה רימון, סימון של הענווה
הצ לצרפת, הגיעה כאשר התנ״ך. בחידון

אור בשדה־התעופה העתונאים באוזני הירה
 ימים, ששה בארץ סיירתי ״אלמלא לי:

 . . . חכם״ עמוס את מנצחת הייתי
 אדם ההופעה, אחרי ניגש, וארבורג בכפר

 אמר אידיש, אתה דיבר אחרוני, חנה אל
 יודע הרי הוא עצמה. את תעשה שלא לה

 אנה הוא ששמה תימניה, אינה שהיא
 עיניו במו אותה ראה והוא אהרונסקה

אפילו. עדים, לו יש בפולין. מופיעה

■**י•■■"■*■■■*■■•****■■*■

החי
וחומר קל

*ו——*
 15 בת נערה ניסתה חיטיא, כפר ף*

 רעל, כדורי בליעת על־ידי להתאבד •4
״חמורה״. לה קראה שאחותה אחרי

★ ★ ★
.." לא ״עוד ו. אכלנ

■■נו—■י—י———
 קול־ תזמורת שנגני אחרי ירושלים, —
 התנ״ך מבחן בסיום השמיעו ישראל *1

הצר הישראלי, ההמנונים את הבינלאומי
 ומעוררת מסולפת בצורה והברזילאי פתי

 למחות החליטו הנגנים כי התברר גיחוך,
 שעות חמש אותם שהחזיקו על זו בצורה

לשתות. או לאכול להם נתנו לא במכלאה,
★ ★ ★

נבוכים מורה
נו—י—

 המדיום התבקש מלאיה, פאנאנג, ףי
 ספירי־ בסיאנס עוסמאן, בן קארים •4

 הוחבאה בו המקום את לגלות טואליסטי,
 שלא בנסיבות שנרצח אדם של גתיתו

 למקום השוטרים את הוביל הובררו,
הרצח. בביצוע הואשם מיד, נאסר הקבורה,

★ ★ ★
 נטויה וברגל אדוקה כיד

■—■——*——■11
 שלמה היכל עובדי החליטו ירושלים, ף*

 שתי להקים הראשית הרבנות ועובדי *■1
 ולא בזו, זו רק יתחרו אשר כדורגל קבוצות

חילוניות. קבוצות עם להתמודד
★ ★ ★

ממוות מר
וגו—י——0

לבית עצבני גבר ניגש רמת״גן, ך*
•  רעל, גלולות לקנות ביקש מרקחת, !

 אבל לי אין ״רעל הרוקח: על־ידי נענה
 נמצא הנפטלין, את קנה נפטלין,״ לי יש

בהר מתעוות כשהוא בגן־ציבורי מתגולל
 כדורי חמשה שבלע אחרי קיבה, עלת

נפטלין.
★ ★ ★

ומורים הורים כיבוד
ה, ף* ש ר  נכשלה שבתו אחרי פולין, ו
 גאה אב רצח בבית־הספר, בבחינה ^
האי ״כבודי במשטרה: הסביר מורה, את
 עד עצמי את להשפיל לי ר,ירשה לא שי
כך.״ כדי

★ ★ ★
והברכה הקללה * , ......——<)

 ד,מיער־ של הפולקלור בתערוכת עכו, —
 ספר את להציג פקיד התבקש טים, ■1

 יחסי על המדבר בפרק לפתחו הקוראן,
 פתח העדות, לשאר המוסלמים בין אחוד,

 הציג (הפותח), אלפתחה בפרק הספר את
 היהודים את המכנה במקום דווקא דפיו את

כטועים. הנוצרים ואת כמקוללים
★ ★ ★

הפצוע המערב
 טייס נחת ארגנטינה, סא״ג׳וסטו, ך*
•  של גבו על נחיתת־אונס פיפר מטוס *
 הרג כי לדעת נוכח בשלום, יצא מוס,

נחת. גביהם על אשר ורוכבו הסוס את
★ ★ ★

הבריאות העיקר המוות, לעזאזל _
 צרורות העיר תושבי שמעו אילת, ך■

 מיהרו הגבול, מכיוון מקלעים של יריות •1
 גילו היריות, לכיוון יצאו בנשק, לתפוס

הבריאות, מחלקת פקידי אלה היו כי
 להשמדת הרעל במחסניהם שאזל שאחרי
 חת־ בעזרת להרגם יצאו שוטים, כלבים

מקלעים.
★ ★ ★

חמישי גייס
?—

 למכור החלו שהרוסים אחרי בריסל, •י*
 תבניות הבינלאומית בתערוכה בביתנם •1

 ל־ הדומה תקתוק המשמיעים מפוטניקים,
 גילו הסובייטי, מהלוויון המשודר .פזיתות
 שבתוך התיקתוק מנגנון כי סקרנים היירים

שוויצרית. מתוצרת הוא דספוטניקים
★ ★ ★

דיאטה
 של דלתה על קבצן דפק נהריה,

 באמרו: נדבה ביקש פנסיון, בעלת
 זכה אכלתי,״ לא כבר ימים שלושה ״,גברת,

 אבל לך, נותנת אני ״הפעם בתשובה:
 מזיק זה זאת, תעשה אל שניה מעם

לבריאות.״
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