
הווי
 נש־ לבטיו, את הנציחו אלה הווי פרקי
 בישראל, הקטן האיש של ונצחונותיו לונותיו

 תשי״ח: חדשי 12ב־
תשרי

מגדלי משקל ־־־־־־
 הו־ לדין, אדרעי אברהם הועמו •■חיפה,

 משא במכונית בנהגו אדם בדריסת אשם ^
 להגנתו, לו יש מה נשאל טון, 12ב־ עמוסה
 כבדה.׳׳ כך כל שהמכונית ידעתי *לא השיב:

★ ★ ★
חשון

־ ־ ־ הגרים ישראל כל ־
 פקידי של חברים אסיפת בעת •■חולון,

 החברים אחד הסביר העיריה, ועובדי •*1
ה מראש שיכון יקבל לא אם כי לנאספים

 בבית־הסוהר. מיד שוכן להרגו, יאלץ עיר
★ ★ ★

בסלו
־ ־ ־ ־ בפרחים זאת חגר ־

למכי דוכן הרסו העיר, פני שיפור לות *4 פעו־ לביצוע העיריה פקחי יצאו !•חיפה,
 הנוף. פני מכער שהוא בטענה פרחים, רת

★ ★ ★
סבת

־ ־ ־ והפסד רווח מאזן ־
 ילדיה ששת את אם נטשה •■ירושלים,

 כעבור חזרה אותם לקחה הסעד, בלשכת 4
 ילד השאירה נוסף, יום אחרי חזרה יום,
 קיבלה לכן קודם שיום בטענה בלשכה אחד

 שהשאירה. הששה במקום ילדים שבעה
★ ★ ★

שרט
שימושי היגון• ־־־־־־-׳

•  הבתים אחד גג על אדם עלה יפו, ך
 על אבנים להמטיר החל סואן, ברחוב 4

 בכוח: שהורד אחרי טען ושבים, עוברים
בזהירות.״ הכביש את עוברים לא ,,הם

★ ★ ★
אדר

הדור פגי -------
• ב, ך בי א ל״  ברחוב נעליים מצחצח הציע ת
הכ פורים, לחגיגות עזרתו את דיזנגוף 4
 במשחת לקוחותיו פני את יצבע כי ריז

 פרוטה. 200 של תשלום תמורת נעליים
★ ★ ★

ניטו
כיטוח - שכמוה מה ־־־־־־־־

 ה־ הבימוח מנהלי הודיעו ••ירושלים,
 של הסטטיסטיות ברשימות כי לאומי

 כגונב הרשום אדם כמבוטח מופיע המשרד
 היא: המוצהרת שפרנסתו ואדם לימונים,
בחירות. בימי במפלגות תמיכה

★ ★ ★
אייר

ההגנה סיכומי ־־־־־־־־־־
 שלט עולה־חדש עורך־דין תלה ••רמלה,

 עושה *עורך־דין, משרדו: פתח על זה -1
בבית־המשפט.״ ענינים

★ ★ ★
סיווו

יאגג מו ־־־־־
 מטייל שבע בן ילד נמצא •■תל״אכיכ,

בשר כפותות כשרגליו הירקון, ברחוב 4
 הסביר מנעולים, בשני נעולה ברזל שרת

 מחבריו אחד עם שרב אחרי כפתו אביו כי
 להכותו. כדי מדי צעיר הוא כי החליט והאב

★ ★ ★
תמוז

המלשין ־־*־־־־
 את כפר־יאסיף תושב איבד •■תל־אכיכ,

 מספר לשוטר כך על הודיע תעודותיו, *4
תעודות. אי־החזקת על מיד שעצרו ,3178

★ ★ ★
אב
חינוכי זרם ־־—־־־

 חוט חיבר מחצרו, תאנים לקטוף מגנבים 4 למנוע סטרול ראובן ניסה חיפה,•יי
ה על־ידי נעצר לעץ, זרם שהעביר חשמל

 מכת־זרם. קיבלו ילדים ששני אחרי משטרה
★ ★ ★

אלול
עצמית עכורה —

 טוס המנמיכים טילון מטוסי על לונן 4 הת־ האזרחים שאחד אחרי ••ירושלים,
 צבאי דובר לו השיב מנוחתו, את ומפריעים

 עליו כאלה טיסות הישנות למנוע כדי כי
המפריעים. האפוסים של מספריהם לרשום

 התיישבתם הטוב שמרצונכם לי לומר רוצים אתם
 לא במקומכם אני טובה? שנה ברכות לי ושלחתם

 להשיב, אין הנעשה שאת מכיוון זה. את עושה הייתי
 תקבלו החדשה שבשנה לכם ומאחלת לכם מודה אני
לו. ראויים שאתם מה כל את

^ ^ ^
שלי ׳המיפוס לא

 שלא המלא, שמו את למסור אפילו דם לו שאין מאחד
לא זה שמכתב אני *יודע מנשה: מלבד כתובתו, על לדבר
 כלל. מפריעני לא שזה הרי כן, ואם מצידך, לפרסום יזכה

ה בנוסח זה מכתב שתשני הוא לי להפריע עלול שכן מה
 שלך, השטני החיוך את בהנאה לחייך תוכלי ואז שלך, פורמלי

בעתון. מודפס לכשתראיהו
.באחד .  לחשוב תוכלי — שלילי באור ראינוך מעתוניכם *.

 הסדיזם ברגשי שהתבטא — חיובי באור ראינוך שאי־פעם
 כדי רושם? לשם שרק או כזאת, הינך באמת האם במדורך.

את הדפיסי עבורך: הוגנת הצעה לי יש זו, את זה שנבין
 מכתבים הכותרת ליד שבוע מדי שמופיעה זו לא תמונתך,

 הכותרת תחת הגוף, כל של מלאה תמונה אם כי לרות',
 נראה כה. עד אותך ששימשו הכללים כל ולפי השבוע, נערת
 באמת ואם שלנו. המפורסמת ורד רותי אז תקבל צורה איזו

ש לאחר שלה הגאווה רגש את שאבין יתכן לורד, היא דומה
אף ואולי מיו, דעתי את ואשנה מודפסת בקשתי את אראה
בך.״ אתאהב מזה, גרוע

 הדרי בכל שלי התמונה פורסמה כן דווקא מנשה־מה־שמך:
 להתאהב, להתחיל בכלל תטרח אל אבל ).1048 הזה (העולם

 לא בכלל שאתה איכשהו מרגישה אני עכשיו שכבר משום
טובה. שנה שלי. הטיפוס

★ ★ ★
כבקשה מוג, כחוד

 טפש־ כל לבייש שיכולה ובעברית הדוויה, הגולה מן משהו
 בברזיל. הנמצאת )1093/17( יהודיה נערה ״הנני מקומית: עשרה

 הנני, 17 בת גבוה. בבית־ספר מורה להיות אני לומדת עתה
אותי לחתן רוצים הורי ועשירה. רצינית סימפטית, יפה, נערה

ע1ו.שב נערת

 ומצייץ. עומד צהוב, דיזנגוף. שברחוב ב״פיצה״ חדש מוצר
 חודשים. עשרה לפני מפולין הגיע והוא דאורמן, נילי לו קוראים

 כשהיא שוקולד?״) (״וואניל? הגלידה את שמגישה זו היא נילי
 הזבונים. של והלצותיהם ממבטיהם להתעלם ומנסה רצינית נורא
 לרקוד נורא נורא אוהבת והיא מציל, חבר לה ויש ו9 בת היא
 בתופעה להתגאות יכולה גס היא בלונדיות. שערות לה ויש

 כשערה, צהובות עיניה בלונדית: כל אצל אותה מוצאים שלא
 השמש שלה. כולו הוא הפנים עור מוכהים. בריסים עטורות

 דברים. לו עשתה לא עוד שלנר
מחולון. באוטובוס בוקר כל ולנסזע נודניקים שונאת היא

לנסוע רוצה שאני מכיזזן אך בחורים. לי חסרים ולא בברזיל
עם להתכתב אני מעונינת לימודי, את שאגמור לאחר לישראל

מוכן שיהיה רציני סימפטי, גבוה, 25—20 בן ישראלי בחור
יותר. ואולי ידיד לי יהיה לישראל וכשאבוא עמי להתכתב

 מוכן שיהיה ישראל מדינת בכל בחור איזה שיימצא מקווה אני
עמי.״ להתכתב

 גלויות? קיבוץ למען לעשות מוכנים אתם מה בחורים,
תפריזו. אל אבל

^ ^
לפשדוגות סימ-קבדוה

 חכמה. לנורא עצמה את חושבת )1093/18ש( בטוחה אני
 מורה או סמינריסטית כבר ראיתם סמינריסטית. היא כל קודם

 ברצינות כותבת היא לענות. מחוייבים לא אתם חכמה? שאיננה
 אדם, המכונה שתיים על הולך *ייצור רוצה שהיא איך נוראית
 מישראל, ואפילו מסין, או מהודו מקביל כינוי כל או אנוש,
עם ומעליהם, השמים מתחת נושא כל על להתכתב המוכן

 הנזכרים שיגרתיים פרטים אותם וכל תיאטרון לספרות, נטיה
 לכשרונות בית־קברות זהו שסמינר מרגישה מכתב,״.היא בכל

כך. באמת שזה מקווה ואני אבודים,
★  ★  ★

 נערות המון לו היו שכבר שתאמיני רוצה )1093/19( הוא
 בשבילו. טובה מספיק היתה לא אחת אף כמובן, אבל, וידידות,

 מתעניינת ,25 גיל עד בידידה רוצה הוא מקורי. נורא הוא
 הספיק לא וכאילו קולנוע, תיאטרון, קלסית, מוסיקה בספרות,

ועוד. — זאת כל
★  ★  ★

בים בודד מלח עוד
 רוצה )1093/20( נמל בכל נערה לא או נמל בכל נערה

 גלויות לקבל ואוהבת 20—18 בת את אם אתך, דווקא להתכתב
יורד הוא )1093/20ש( להבין שהצלחת מקווה אני העולם. מכל
 אבל הדברים, אותם אוהב אחרים, בחורים לאלף דומה הוא ים.

יותר. קצת
כרחובות לא. ★ ★ ★

רחו ולמדוד לסרטים חברותיה עם ללכת נמאס )1093/21ל(
 לשם רוצה היא ;לכך מתכוונת באמת אם יודעת אינני בות.

 היא תל־אביבי. ,20—18 בן צעיר אל ולכתוב בבית לשבת שינוי
 שכל״. לו *שיהיה כמו משהו למלמל מוכרחה כמובן, הייתה,

שכל... לו יש אם
★ ★ ★

 בלונדיות, מעדיפים שגברים מדוע שהסיבה אומרת אמ׳שלי
בקלות. יותר מתלכלכות שהן משוס היא

★ ★ ★

דכיים כמה ועוד מוזה,
 יש בעיות. קצת עם רגיל, בחור שהוא אומר )1093/22(
 הרואה, צייר הוא לדבריו להאמין אם הרבה. שעם הרושם לי

 שגם מפני לגוגין, קצת דומה שהוא לומר צורך מה, משום
 כבר שהוא הרושם לי יש האשה. של אנטומיה אוהב הוא

 רוצה היה לא אחרת כי ביותר, היפות חייך לשנות מעבר
ירושלמית. על לדבר שלא ,30 כבת עלמה עם להתכתב

^ ^ ן■1ז
סטודנט לסמיגדימטית,

 אומרים החברה כל כאן שעוברת זו אבל עכשיו, תסתכלו אל
 רוצים. שאתם מה וכל ונחמדה, וחברמנית, עליזה, שהיא עליה
 אינכם אתם בדבר. הכרוך וכל 17 בת )1093/23( היא מזה חוץ

 ולדעת להכיר שואפת שהיא אומרת כשהיא להאמין, מוכרחים
 להכיר רוצה שהיא אומרת וכשהיא והמצוי. הניתן כל את

 אתו להחליף באמת מתכחינת היא הומור, חוש בעל סטודנט
רשמים.

★ ★ ★
 השיג שלא מפני שהתאבד הזה הסנוב על אומרים אתם מה

ה נ מ ז ז גראהם למרתה ה

 ספשעשרה!החרסזתיה
שנה הסיבית שה י החו

 מאמינה אני שלי. לאנגלית משהו לעשות להתחיל מוכרחה
 אף־ לדעת אי־אפשר דיבור. זה שפה ללמוד טובה הכי שהשיטה

.שפה לדעת טוב ובכלל, ואו״ם תיירים יש פעם, .  גם כן, .
 חברותי נורא זה עכשיו זה. את עושים כולם גיטרה. על לנגן

ק... עם לגמור ובכלל... ומוסיקלי ואינטימי, צי  מוכרחה אי
 אהיה אני להשמיע... מה כבר אין חדשים תקליטים להשיג

 לא כבר שאני להבין מוכרחה היא אמא על מצפצפת בלונדית.
ם... את לי תנהל ושלא יותר תינוקת  חשוב לא ערב, כל החיי

 אבל פסוק. אז טוב, פרק? בתנ״ך. פרק אקרא אני שהיה, מה
.אותו אקרא באמת אני . .העוגות עם להפסיק . .  לקרוא .

 אני דזירה. זאת מי ידעתי שלא בושה איזה ולקרוא. לקרוא
.בהשכלה לגמרי לזלזל אי־אפשר אבל ללמוד, שונאת באמת . . 

 עם ארוכים. מכנסיים זוגות שני מהר לי לעשות מוכרחה
 שק רק לי שעשיתי טוב הבאר* בשנה איכשיהיה נראה השמלות
..  טובה כך כל חברה רינה יש, מה רפי. על להתלבש אחד.

 מי רגע, חברים. אין ובמלחמה באהבה מה? אז כן, ואם שלי?
 לגדעון בעצם. חשוב זד. מה גדעון? לא פעם, זה את לי אמר

 נחמד, די דזדקא והוא והכל הצגות מיני לכל הזמנות אמנם יש
 אבל למה יודעת לא אני בצ׳א־צ׳א־צ׳א. משגע ממש רפי אבל
 כזה. סוף לו יהיה שלא רק דין, ג׳יימם את לי מזכיר נורא הוא

. על לחשוב נורא . . ה  של החדש החבר שמץ רושם לי יש ז
 רק זה. את לה עושה הייתי כזו, נבלה אלי. פוזל קצת אחותי
 הליפסטיק. את לה כשסחבתי לי עשתה שהיא הסקנדל בשביל
 לה שתלך תתחתן, אותה. לחתן מתה לצידה, הזמן כל ואמא

. .  חושבת אני אבל ציפ. של המדים את למדוד מוכרחה כבר.
 נורא קצינים יש במטכ״ל הים. לחיל אלך לא דבר של שבסופו

 שלי. המגרה את לנקות מוכרחה אני כבר, אי־אפשר נחמדים...
 כל את שם תמצא בשבילי. אותה לנקות תחליט לא שאמא רק
.רוצה לא שאני מה .  המשקפיים עם גועלי, באמת הוא עוזי .

 טוב נורא תלמיד הוא אבל הפרצוף על הפצעים ועם שלו
 לא אחד שאף רק אליו, טובה להיות לי 'כסת מה במתימטיקה.

יראה.

21■1093 הזח ומנולם


