
 שמתים קיבוצניקים בחורים, שני כאן יש
 בטיול שלהם הקטנועים על אתכן להרכיב
 לשתי היא הבחינה אילת. לעשור הארצי
 מבטיחים, הם התוכנית, •18־21 בנות נערות

ה ועדת את שאלו פנטסטית. פשוט היא
 ,19.3.59ב־ שייערך הטיול, לפני אבל עשור.

 שלא למה אז אתכן. לראות רוצים הם
 קיבוץ גרדוש, ואלברט יוסף אל תכתבו
וליה?
 שאין חושב באמת אתה — אשכנזי: נח

 מאשר בחיים לעשות אחרים דברים לי
 אתך? לדבר כדי בתי־מלון מיני לכל לצלצל

 אתה מה לתמיד אחת פעם תכתוב אולי
לי? תניח או רוצה,

★ ★ ★ המתגעש הורה בזרועות
 ערימה מקבל )1119/160ש; לאחת עשר
 לי לתאר יכולה ואני מכתבים. של גדולה
נערות: של חתך מאיזה אפילו בדיוק

אמש . . . האומ ונפשי השמיים הקדירו ״
צי המתגעש. הרוח בזרועות נלכדה ללה
 אשר אהובתי לדמות הלילה לחלומות פיתי

מגשם. הסואן זה, גלמוד בלילה תופיע,
ה הומיות, ת רוח: עוד השדות פני ״על

 אכזרית כי חלומותי, היו לריק הפציע. שחר
תמו את רק לראות יכולתי — האמת היא
תודה). (לא, רותי! נתך,

וה מסער, שיכורה האפלה בעוד ״אמש,
לג שוסע ידמע, לצעיף־הלילה אשר גשם
הרוחות. ביד זרים

 לו האמת? על קנאה רוח אז ״ההיתר,
 בלילה אהובתי, בדמות נגלה אלי שוא דמיון

מגשם? הסואן בלי־כוכב בן
 ממשיך קר סיבירי ,אוויר מודיע: ״החזאי

 הארוך ללילה חרדה נפשי לאזורנו׳. לזרום
ס.או.ם.״ — והקר האסל

מצפות כאמת * *

 מתחילים שדפי כך בארץ. מחומסנות קייץ
לשערותי. נוסף קמעה. להצהיב

 כחול־ירוק. צבעם זאת שראו ״העיניים
 שתיתלש ולאחת מתקדמת. דתית השקפתי

להב אוכל — למציאותי ותיפול ממציאותה
 עד שתהיה רצוי ?). לקיים (גם רבות טיח
וסביבתה.״ מחיפה כ׳ גיל

★ ★ ★
הן7ש התחביב

 משמחה שאשתגע חושבות )1119/165(
 מדורי את לקרוא אוהבות שהן אקרא אם

 כמה ידעו אילו בשיעור. לספסל מתחת
 שבע־ בנות הן אדישה. הדבר אותי משאיר
 להן, משעמם כך וכל וירושלמיות עשרה

 בשבילן. לא זה נוער תנועת כי יודעים. אתם
 טרמפים, לעצור מבינים, אתם אוהבות, הן

מחפ והן שהיא. צורה בכל חיים ולעשות
 אדומה וכומתה בקדקוד שכל עם כאלה שות

ברירה. אין אם שחורה, גם הראש. על
עליהן? אומרים מה נחשו

}כנוגע מה★ ★ ★

 הנערות אל יכתבו לא )1119/166ש( למה
לאלו. אלה נועדו כאילו הם שמעליהם?

 יורשה אם להתכתב, מבקשים אמנם הם
 אולם תל־אביביות, עם כך, להתבטא לי

 הם אותם. לשכנע תוכלו כי בטוחה אני
לטיו משוגעים שחורות, כומתות חובשים

 וציונות. ספרות על להתכתב ומסרבים לים
★ ★ ★

 שונאת אני סי את להחליט לי קשה
 סיסמה את יואל, של רוסייה את יותר:

ברזילי. סימה את או מדימונה,
★ ★ ★

מאד בודדה
המוצא בן, עם להתכתב מעוניינת ״הייתי

חתי טיולים, מאשר עמוק יותר תוכן בחיים
 אל ולכתוב להסתכן והמוכן וכדומה. כות

 ).1119/167( מאד.' בודדה שמינית תלמידת
★ ★ ★ ובישול צילום צמחונות,

 אינטלקטואלים, אותי, לשכנע מנסים זד״
):1119/168( זה.

 לקרוא נוהגים איננו כלל, בדרך ״אמנם,
ש מכיוון אך שהוא, סוג מאיזה שבועונים

 האדם היות טוב ולא נפש, עד מים באו
 שלא — העיקר וזה — ומכיוון, לבדו,
 טיפוסים הננו באשר — במיוחד לנו הולך

 אין וכידוע גדושה, במידה אינטלקטואלים
 מבוקשות האינטלקטואלים של מניותיהם

 בתקווה מדורך) (אל פונים הננו בשוק,
 — נחמדות נערות שלוש שתמצאנה קלושה

הדרו הסבלנות להן שתהא — חתיכות לא
יותר? אף ואולי עמנו. להתכתב שה

 אחד כל גובה אודותינו: לפרטים ״אשר
 ,21 ,23 גילנו, ס״מ. 173 בסביבות מאתנו

 מקצועי, באופן במוסיקה עוסקים אנו .19
 ססיכולוגיד״ פילוסוסיד״ חובבי כך על ונוסף

 צמחונות, גידול־פרחים, ציור, ספרות־יפה,
 נקיים איננו ובישול. טיולים צילום־אמנותי,

 לחמימות אגו זקוקים כך ומשום מתסביכים
והבנה.

 הצעירות בנות שלוש להכיר נפשנו ״אוות
 המחבבות רציניות, ,בשנו־,־שנתיים מאתנו

 עדיין הושפעו ושלא בתחביבינו, ומתעניינות
 עם יחד אך סלוניות. חברות של מד,סנוביות

 בנגב ״התיישבות' על חושבות אינן זאת,
הרחוק.
 במשהו, יעזור זה מכתב כי מקוזים ״אנו

 תולעי־ להישאר רוצים אגו אין שהרי
לעד.״ ספרים

★ ★ ★
 סדי. מאוחר לא פעם אף שבאמת כנראה

אבדז למי
 חטיבת־מילו־ בגיוס במבצע־סיני ״נפגשנו

 מהסביבה. או רמת־הדר או מהדר, הוא אים.
 חקלאות למד חימוש, בחיל קצין פעם היה
 לו שקוראים דומני אופנוע. לו (חיה) ויש
 סחב נוספים: סימנים בטוח. לא לגמרי דני.
 בפתח־ לסרם יחד הלכנו ופעם תמונה לי

ב שינש במיוחד, כועס איננו אם תקוה.
לו.״ זכורה שהכתובת מקווה השבתות. אחת

 לכעוס צריך שהוא לו, עשית מה תגיד,
׳עליך?

 היא טפשעשרה. סתם לא היא )1119/161(
 מין. כזאת רצינית בקנה,־מידה. ספשעשרה

 לפנות יכולה שהיא כמה לי כותבת היא
 מבקשת ושהיא ותיקה, חברה כאל אלי

 או לב, — שם לי יש מה ובכלל, רחמים
 ומלא שחור כך כל לה נראה ושהעולם לא?

 לעבור יכולה אינה והשמש כבדים עננים
 דווקא והיא להתכתב. רוצה היא לכן דרכם.

 עולמה, להצהיר. ממהרת היא בודדה, לא
 אבל סיפוק. ומלא חוזיות עשיר היא, אומרת

 ועולמות טיפוסים להכיר רוצה כך כל היא
 חיפה. מסביבות .20־17 בן בחור אחרים.
 שהוא העיקר חשובה לא שהווספה באמת

 גרפולוגיה פסיכולוגיה, בספרות, מתעניין
 רשמים, להחליף לו ושיהיה השאר. וכל

 את לו תעשה היא חיים• והשקפות חוזיות
הדבר. אותו

 בסמינר ולומדת 16( בת רגילה נערה היא
 סימנה אפילו נחמדה. והיא בחיפה. למורות

 המביטות עיני־תכלת ו״בעלת בקו. זה את
ת... רחוק רחוק ת...״ באמת ומצפו  מצפו

★ ★ ★
ש קיצרת־הרואי הגחלילית על שמעתם

 בחשיכהו דולקת סיגריה עם להתעסק ניסתה
★ ★ ★

והאמנותי הטכני
כא ברצינות כנראה, מתכוזן, )1119/162(
 אתך להתכתב רוצה שהוא אומר הוא שר
 הטכני הצד על אצלו הכל דווקא. צילום על

 לו שתכתבי רוצה הוא בעצם. והאמנותי,
בקול והאמנותי הטכני הצד על גם דברים

 הטכני הצד על שגם הרושם לי ויש נוע•
 הביתה. אליך מגיעים איך אמנותי, והפחות

•28 בן הוא
זללנית★ ★ ★

רגי נערה זוהי >1119/163ל( קצת עצוב
 תאוות על להתגבר לה שקשה ,17 כבת שה

ה דבר שמנמנה, היא ולכן שלה, הזלילה
 אינו שאיש ולחשוב להתבודד לד. גורם
 הרבה לה שיש הרושם לי יש אותה. אוהב
חברותיה. מרבית משר במכתביה לומר יותר

★ ★ ★
דפיו מצהיבים,

דור סימני
 בסימני לזה זה עוזרים אחרים, ומזיקים מועילים אזרחים מיני וכל אורח עוברי צופים,

 להשתעשע הרוצים עליזים לרווקים דרך סימני כמה ומצא חשב חשב חשב מישהו דרך.
זה. מפרך בעיסוק כלל בדרך הכרוכות והתקלות הסכנות את להקטין והמבקשים ושם, פה
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י—*

הלך. הבעל

ךy- יועילו. פרחים 5 ^

חזר. הבעל

 S דוחפים שכנים
—״ האף!. את n >

בלונדית.

^\0/̂ { / נוראי. אח

שחרחורת.

כחשכץ. בא לא
ס קירחת.

מתנשקת.

? י •א O י K ־ ־ ~d

 ממך תצפה
 עבודות שתעשה

בכית.

 )?1119/164(3 טיפוס את מעדיפה שמא או
ה. -ו5׳ ג״י ראיתי בבריטניה, לאור ״יצאתי ר ו כ י  ש
עונות וח׳ לונדון, של מעורפלות נות־קייץ

 חמץ כאן יש
לשתות.

m n

 המקו־ ראש־העיר כי התברר אשקלון, ךי
,J■ ,ישראלי, אזרח איננו חגר, אריה מי 

 רשיון־ בעל והוא בישראל תושב־קבוע איננו
בארץ. בלבד ארעי ישיבה

★ ★ ★
שכת חילול

 העוב־ משקי נציגי ביקשו ירושלים, ^
J■ להפעיל היתר הראשית מהרבנות דים 

להב כדי בשבת אנשים ולהעסיק מכונות
 להבריח היתר קיבלו מהשדות, זרזורים ריח
 ״על־ידי השדות, את המשמידות הצפרים את

 ובתנאי מחיאות־כפיים או שריקה הליכה,
תחום־השבת.״ מתוך יצאו לא שההולכים

★ ★ ★
בהחלט סורי

 24 בת צעירה התלוננה אכיב,’תל ף
J בגינה, לטיול אותה לקח חברה כי 
 למשטרה למסור ידעה לא בכוח, אותה אנס
החבר. של שמו את

★ ★ ★
משולב תרגיל

 בני נאהבים זוג שכרו •*ארגנטינה,
17 ■J, לנשואיהם, התנגדו הוריהם אשר 

 הסייס את הכריחו לטיול, שיטיסם מטוס
 קיוו שם לאורגוואי, לסוס אקדח באיומי

המקו השלטונות על־ידי נעצרו להתחתן,
הים. בדרך לארגנטינה הוחזרו מיים,

★ ★ ★

חיים בעלי צעד

ץ, ך» ל  המקומית המועצה החליטה חו
J כיכרות של אמנותי קישוט על לסתר 

 איילות, של פסל שהקימה אחרי וגני־העיר,
 מספר ימים כעבור איילות־האבן את מצאה

קרניים. וללא אזניים ללא

★ ★ ★
עדותו יקרב לשקר הרוצה

 במסי- שבו יוסף הואשם ■*תל־אכיב,
 הירדנים, לידי צה״ל קציני שמות רת

 קציני ידי על התבקש כאשר כי הודיע
 של שמות להם למסור הירדנים המודיעין

 שמותיהם ״את להם מסר ישראלים קצינים
שלנו.״ המעברה מן גנבים שני של

★ ★ ★

חי מיתוס

ה גרמניה דכאו, מחוז ךיזולצמאוס,
 הקרניבל חגיגת בראש צעד מערבית, !■

 מחופש אדם הקרס, בדגלי־צלב מוקף כשהוא
 בקריאות: הצוהל הקהל את בירך כהיטלר,

היסלר!' ״הייל
★ ★ ★

דילקטי קורפוס

נשו אשה במשטרה התיצבה רמת״גן, ך»
 וצעירה, יפה חזקה עפה הביאה אד״ •

 בעלה, את ממנה גוזלת הצעירה כי התלוננה
 בין היחסים את להפסיק מהמשטרה תבעה
שהו אחרי רק נרגעה הצעירה, לבין בעלה

 בעבר שקיימה הצעירה, כי במשטרה לה כח
אותם. הפסיקה בעלה, עם יחסים

★ ★ ★
ת מ א ה ^ ^

 שניפץ בשעה צעיר נתפס תל׳אכיב, ך•
J■ לי מפריע ״האור טען: רחוב, פנסי 

כתו חסר כעבריין, התגלה בלילה,״ לישת
ומקום־לינה. בת

★ ★ ★
ירצה קרבן כל

, ב י כ א ״ ל ת י  קרבני נעמי נזהרה לא •
למ קרבן נפלה הכביש, בחצית ),58־(4

 בם־ מהמקום נמלטה בה, שפגעה כונית
הירות.
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