
 בטח אחד, ספש תל־אביב: ירדן, גדעון
שבוע שנערת שבוע של ה  היתה שעבר ה
ט ג׳י בארדו. בוי

★ ★ ★

יזיק? זה רמי
 ),1111/115( בתמימות שואל ״רותי,״

 תשובה אף אקבל שלא ההימור גובה ״מהו
 צעיר, איש אתך, מהמרת הייתי. אחת?״

 אני כי מנוזלת, להיות רוצה שאינני אלא
רבים. מכתבים שתקבל יודעת, הרי

 על כשידעו תמהות עיניים יפקחו ״רבים
 עיני אותן ביניהן יהיו לא אולם זו, פנייתי
מלכתוב. אותי מונעות והיו שייתכן נערה,

.״.  שאיננה משום נדירה, שהיא יודע אני .
 וחייל גם, ייתכן דיזנגוף. ברחוב מסתובבת

 עטה, בעיני חן ימצא לא סתוזים 20 בן
רג שתי הן היחיד שכלי־רכבו משום אולי
 רחבי בכל להשתמש אוהב הוא בהן ליו,

 הוא נוספת: סיבה גם אולי ויש הארץ,
עלילה. כגבור תכול־עין, ואינו גבוה, אינו

 אחרים. רבים דברים אותי מעניינים ״אולם
ה את ותאהב המדורות ריח את שתאהב
 לידן, עוד מושרים ואינם שהושרו שירים

 שהכל מפני לא וסרס, תיאטרון שתאהב
 בהשכלה, חור למלא כדי ולא זאת, אוהבים

 דברים וסרט שתיאטרון משום פשוט אולם
 זה למי צילום, תחבב ואם הם. נפלאים

לצלם. אוהב אני יזיק?
 שאני משום הבדידות, את מתעב ״אני

 ו־ למשוררים יפה ובדידות כיעור, שונא
 משום־ שורה, אינה המוזה עלי חולי־צרעת.

 הומור, נערה. צחוק צחוק. אוהב אני כך
החווייה. מן בו שיש מה וכל

 קרביים, סיפורים לה להבטיח יכול ״אינני
 מיסתורין. סיפורי שום כזה. שאינני משום

 אפורה ויומיומית, פשוטה חיים אמת רק
 שחור על נושא אני אותו כרקע כמעט

כומתתי.״
.. רצוי* * * ש.

 ששמו שמישהו מודה אמנם )1111/116(
 במה אלא בקנקן תסתכל שאל אמר, חז״ל
 מכוזן היה לא כנראה זה אולם בו, שיש

 הראשון החצי את עתה מסיימת היא אליה.
 יכולים אתם יש, ומה הצבאי, שירותה של

חו שהיא אומרת היא כאשר לה להאמין
 ולבלות. שירה תיאטרון, מוסיקה, מאוד בבת
.ש רצוי של שורה באה כאן .  שהוא רצוי .

 חוש- בעל שיהיה רצוי ,22—25 בן יהיה
נו שימצא רצוי נאה, שיהיה רצוי הומור,

מסבי שיהיה ורצוי שניהם את שיעניין שא
תל־אביב. בות

^
הידיעה בהא גבר

 להת־ רוצות שהן כותבות נערות המון
רו )1111/117( הידיעה. בהא גבר אל תדע
 לו שיש משום מתכתנות, הן למה לדעת צה

 חייל הוא בעצם. אליו, שזה חזק רושם
 אוהב חקלאי, בית־ספר בוגר קרבית, ביחידה
המים. בספורט לעסוק
התכוזנת? אליו לא לא,

לא! היא?
נח נורא שהיא אומרת לא שהיא באמת

 תלמידת היא אומרים. שלה החברים מדה.
 בשגיאות וכותבת )1111/118( תיכון ששית

 ויש .,ב במכינה לעשות העזתי שלא כפי
 הומור חוש לד, שיש לומר הומור חוש לה

 ספרות קולנוע, במוסיקה, ״מתעניינת והיא
 מעוניינת רפואה... בענייני הקשור וכל

 העושקים 18—19 בגיל נערים עם להתכתב
 ד״תכגיון מן שיהיו רצוי רפואה בענייני

לרפואה.״
 התירוץ לכם יהיה אליה. כתבו יש, מה

כתיב. אותה ללמד רוצים שאתם
נאה לא★ ★ ★

 את לקלוט לו לעזור אליו להילתת מוכנה
 4—5 משך תל־אביב סרטי רוב או כל

 את מקבל כשהוא חודשים, 3—4 בכל ימים
 מפרה הוא .28 בן הוא שלו. חופשת־הערבה

ל יכולה את אז לא? הנגב, את בשבילך
 כל לקולנוע פעמים 4 אתו ללכת פחות

חזירה. תהיי אל חודשים. שלושה
★ ★ ★

לזה מעל או סטודנט
).1111/120( עצמה, את שונאת לא

 בעל אחד עם בהתכתבות ״...מעוניינת
 פעם, בו שיביטו הכחולות שהעיניים מראה,

 דרוזין של שהנחתו הרושם את יקבלו לא
 מוצדקת. או נכונה היא האדם, מוצא על

מצ לקצב האונה יכלול במוסיקה שטעמו
ם... ובדומה הפזמונים עד  אחרון: תנאי לה

 נסתם הלימודים שאפיק כזד״ אחד יהיה שלא
לאחר מקולקלים, ברגים במערכת אצלו,
 שגילו לזה, מעל או סטודנט, תיכון. שסיים

ה־ עבור ודאית הבטחה ומעלה. 23מ־
 הזוהר מבעלת־השיער יתאכזב לא ״תנאים״:
 את לרשת ממי להם שהיה והפנים באמיתי,

הנכון האדם את להעריך והיודעת היופי,
הנכון.״ במקום

★ ★ ★
בלבד למעוגייכות

 הרוצה שריונאי שהוא כותב )1111/121(
 נחמדה נערה עם בהתכתבות זמנו את לגוזן

 תיאור בהתכתבות. זמנה את לגוון הרוצה
בלבד. למעוניינות — הוא אומר ותכונות,

דבר. העלמתי לא ככה. עלי תסתכלנה אל

חשבוע נערת

 ביער תלכו ואס בת־יער נורית שמה
מח כזה דבר תמצאו לא רבים, ימים  על צו

ה והיא העצים. תמו כמו בדיוק יפה בחיי ב
יותר. לא אם נה,

VI

 )1111/119ל( יש לקולנוע הליכה על נוסף
 שהוא ומאחר התכתבות. והוא תחביב עוד

 ארצות, מכמה וצעירות צעירים עם מתכתב
 עם לפחות להתכתב לא נאה לא פשוט
 את תשלי אל אך אחת. ישראלית נערה

שתהיי ומבקש תמונה, רוצה הוא עצמך.

 אך בצבא, עדיין משרתת ו, 9 בת היא
ת משמשת שעו ת, גם שלה הפנאי ב  כדוגמני

משכ נראה השק אפילו רואים שאתם וכפי
ת אולם עליה. נע בהצ גם, וזעוסקת נורי

 עם לעסוק, שואפת אופנה, בציור לחה,
ת. בגראפיקה שיחרורה, שי שימו

שאמר. מה כל זה
★ ★ ★

עתונים גם אפשר
 בהנדסה. עוסקת שהיא אומרת )1111/122(
ש משום וזאת מהנדסת, שהיא ייתכן לא

 אזי אינז׳נרית, היא אם כי .24 בת רק היא
יש סטודנט עם להתכתב רוצה היא מדוע
 להזמין יכלה בחוץ־לארץ? הלומד ראלי

 בעצם משנה, זה מה אבל מהנדס. ישר לה
 בשביל הסטודנט עם להתכתב רוצה היא

עתונים.״ גם אפשר רשמים, ״החלפת
★ ★ ★

קדתא ונטורי ב. ש.
 רוצה שאינו אחד שלח הזה המכתב את

המלא: בשמו לחתום מבקש הוא מספר.
 אחת. או אחד כל עם להתכתב מוכן ״אני

 לא אשר״ או גבר זה אם לי איכפת לא
 המראה, הגובה, ההשכלה, הגיל, לי איכפת

 סלונית, בחברה בוחל איני והשכל. התחביב
 נטורי או קיבוצניקים ש.ב., באנשי בצנחנים,

 לקבל שיסכימו כמובן, אחד בתנאי קרתא.
 אחר לי יחזירו ולא שלי, כרטיס־הביקור את

משובח.״ זה הרי המרבה וכל תמורתו
 צבר, שמעון הכתובת: הנה למעוניינים

תל־אביב. ,8 בק ישראל רחוב

אחסה כפה
נזנטבתז בגזהחרגז

 אין הטור. את למלא איכשהו, מוכרחים,
 שונאים כך שאחר משום לרכל, חשק לי

 יכולה ואינני אותי, שיאהבו מתה ואני אותי
 אז לכם. לומר חכם דבר שום על לחשוב

 לפי אדומה, כיפה על לכם ואספר בואו
: האמריקאיים ההומור מספרי אחד

 עם לבד שגרה קטנה ילדה היתה היה
 לוס־ בפרברי חדר 30 של עלוב בבית אמה

 אדום גשם מעיל היה זו לנערה אנג׳לס.
 ומאחר ראשה, את מכסה שהיתר, כיסה עם

 בקליפורניה, בדליים יורדות השמש שקרני
 שלה הגשם מעיל את תכופות לעתים לבשה
כיפה־אדומה. לה קראו וכולם

 כוס שותות ואמה היא בעוד אחד, בוקר
 אך (זה לישון שהלכו לפני עגבניות מיץ

 אמרה בסביבה), במרזח פרוע מלילה חזרו
 תקחי שהיום רוצה אני אדומה, ״כיפה האם:

 מאירי־ סיגריות וחפיסת זה וויסקי בקבוק
סבתך.״ אל חואנה

 כיפה יצאה אחר־הצהרים באותו ובכן,
 ללכת, עליה היה סבתה. של לביתה אדומה
 מכוניתה עם התנגשה הקודם שבלילה מאחר
 לפרשת שהגיעה עד והלכה הלכה היא בעץ.

 בפינה, שם, תזיין. הוליבוד בין הדרכים
בחלי הזכרי, המין של מטומטם יצור עמד
 ככל וגדלו הלכו עיניו אפורה. פלאנל פת

שלנו. הגיבורה שקרבה
מ סקס־אפיל מלאת פניו, על כשחלפה

ו שפתיו הצטמצמו מותניה, ועד ראשה
 כיוון המפורסמת. שריקת־הזאב מהן יצאה

 כיפה הרימה מאוד, תמימה גברת שהיתר,
 על להפיל דאגה אך אפה, את אדומה

 בה כשהדרך לום־אנג׳לס מפת את המדרכה
 הסבתא ובית אדום, בקו מסומנת ללכת עליה

בצלב. —
 ומיהר ביותר הקרובה למונית קרא הזאב

 לשם להגיע כדי הזקנה, של מאורתה אל
 מצא לשם, בבואו אדומה. כיפה לפני עוד
 מנסה שלה, המשי בפיג׳מת הסבתא את

 במקום לילה משמרת שעבדה אחרי להירדם
 המקום על לה נתן הוא מהו. יודעים שאין
 ותפס בארון אותה סגר סקוטי, וויסקי כוס
 כיפה דפקה מהרד, עד במיטה. מקומה את

 העיפה היא ונכנסה. הדלת על קלות אדומה
 ״אלי, :ואמרה בתופם־המיטה אחד מבט

להפ מוכרחה את זוועה. נראית את סבתא,
 כאשר ואז, הרבה.״ כך כל לשתות סיק

 עיניים איזה ״אלי, אמרה: למיטה, קרבה
ש לי תאמרי אל סבתא. לך, יש ופה אף

פלאסטי.״ ניתוח עשית
 המיטה מן הזאב קפץ רגע באותו בדיוק

 הבית. כל פני על אדומה כיפה אחרי ורדף
אותה. לתפוס היה יכול לא הוא אבל

 רגע אותו נשמעה גיבורתנו של לאושרה
ש ומאחר חולפת. משטרה מכונית צפירת
 את עזב משטרה צפיתח אהב לא הזאב

 מאוד, מעוצבנת היתד, אדומה כיפה המקום.
 הארון מן סבתא את שיחררה שהלך, ואחרי

להירגע. כדי נקי וויסקי לגמו ושתיהן
 וסיפרה הביתה אדומה כיפה חזרה כאשר

 מ- פעור בפה האם ישבה העניו, במה לאמה
 תשלח לא שלעולם הבטיחה היא השתאות.

דומה. בשליחות אדומה כיפה את
 את כאלה בדברים ״אם אמרה, ״לעזאזל,״

בעצמי.״ אלך — נתקלת

תמרורי□
 בע־ שהופיעה אטאס, רחל לזמרת נולד.

 סס־ תכנית של הראשונות ההצגות שדות
ח טי  כשהיא הקיר!, אל דבר האחרונה, ב

 זמרתאטאס, בן. האחרונים, הריונה בחודשי
 עוד לידתה, לקראת המיקרופון מן שפרשה
 פזמונים סמבטיון במת מעל לזמר הספיקה

הנזירים־האנסים: כפזמון אקטואליים
ץ הין היה ז.1וירי1 באו

וןיהרוז. היי\ טההוורג
והיריס רי הין ל* הנן .אכל

הוגיתז. ז\1 כליל לההוור

 העתר בכל ובהרחבה, בשנייה, הושאו.
 נורית תל־אביבית דוגמנית האמריקאית, נות

 (מייק) מיכאל אמריקאי ועורך־דין 19 פילצר׳
 שמה כי נתגלה מכך כתוצאה .24 תלדה
 נורית אילנה אינגריד הוא הכלה של המלא
 החתן ששיגר הראשון המברק וכי פילצר
 כי מיליונרים, (לא בארצות־הברית להוריו

 יפהפיה, ״הנערה אמר: מצליח) עורך־דין אם
ענ ירוקות עיניים אדמדם־חום, שער בעלת

קיות.״

 מנהיג של 50ד,־ הולדתו יום נחוג.
 ד״ר סנה. משה (לרפואה) ד״ר ח״כ מק״י,

 בחמישים הספיק קליינבאום*, שנולד סנה
 הציונים ממנהיגי להיות הראשונות שנותיו

 פוליטי) ארצי, מטה (ראש רמ״א הכלליים,
 בארץ־ישראל, העברי ההגנה ארגון של

 אצ״ל עם (בשיתוף הלאומי המאבק מארגן
 העברית) המרי תנועת השם תחת ולח״י,

 מפלגה מייסד מפ״ם, מראשי הבריטים, נגד
למק״י. לבסוף, ולהצטרף, שמאלנית,

 בן־ דויד של 50ה־ הולדתו יום נחוג.
 במסיבת שהבטיח בודים, עיריית ראש ארי,
 עירו אוכלוסית את להתאים הולדתו יום

 תושבי מספר את להעמיד שנותיו, למספר
אלף. 50 על הקרובה, בשנה בת־ים,

יוגוס נשיא של 66ה־ הולדתו יום נחוג.
 בעת טיטו, (ברוז) יוסף המרשל לביה,

 סוקארנו, אינדונזיה, נשיא כאורח ביקורו
 אטרק־ האגדתי. באלי באי אקסוטי בנשף

 עם טיטו של סוער ריקוד הערב: צית
יובאנקה. )34( הצעירה אשתו

 ותיק שחקן של 69ד,־ הולדתו יום נחוג.
 בחברת צ׳פלין, הגדול) (הדיקטטור צ׳ארלי

 אונה, (עם האחרונים מנשואיו ילדיו ששת
 אילנות) בצל (תשוקה יוג׳ין מחזאי בת

 חוב תשלום כדי תוך בשויצריה, או׳נייל)
 אלף 800(כ־ דולר אלף 425 של הכנסה מס

ארצות־הברית. לאוצר לירות)

סלו חיים של 80,־ד הולדתו יום נחוג.
 משה יואל רבי פתח־תקווה׳ מייסד בן מון,

 שהפך ירושלים יליד הוא סלומון סלומון.
העצו את 1920 בפסח ארגן תרופות, סוחר

שנכ וחבריו ז׳בוטינסקי זאב לשחרור מה
 בירושלים, הגנה ארגון בעוון בעכו לאו

ירו עיריית כסגן־ראש מכן לאחר שימש
רחביה. שכונת ממיסדי היה המעורבת, שלים

ממ ראש של 83ה־ הולדתו יום נחוג.
(למש ד״ר השילומים, יוזם גרמניה, שלת

 עיריית ראש לשעבר אדנואר, קונראד פטים)
 בנגינת בון, בבירתו, הנאצים, ואסיר קולון

רצופות. שעות ארבע משך צבאיות תזמורות

 יהונתן, של 200ה־ הולדתו יום נחוג.
 אדמות, עלי ביותר הקשיש והיצור צב

האט האוקיגום בדרום אשר סנט־הלנה באי
גלו מקום אפריקה), ליבשת (מערבית לנטי

 את חגג שיהונתן שעה נפוליאון, של תו
הששים. הולדתו יום

 מראשוני סלוצקי, יצחק שמעון נפטר.
 בגיל רמת־גן, וממיסדי השלישית העלייה

 בצבא מצטיין קלע סלוצקי, ברמת־גן. ,58
 אלוף של אביו הוא המהפכה, שלפני הרוסי

עמית. מאיר אלוף פיקוד־מרכז,

כא לסנה שמו את עיברת קליינבאוס •
 הבטחון ענייני למנהל 1944 בקיץ נבחר שר
שוב ממשלת הלאומי, הוועד של  העברי היי
הימים. אותם של

1111 הזה העולם18


