
 זה: במדור להתרחש מתחיל מוזר משהו
 בחורים, של מכתבים המון להגיע מתחילים

באי לטיולים בנות־לזוייה המחפשים לרוב,
מת הם המקרים של ניכר בחלק רופה.
 הנסיעה. הוצאות את לשלם אפילו נדבים
 תואר הנושא ),1128/1( את למשל, קחו,

ווקטור:
. ״.  האוניברסיטאות אחת בוגר הנני .
 לתקופת באתי ולכאן ארצות־הברית, של

עו הנני כיום ימים. כשנתיים של השתלמות
 בארץ. מבתי־החולים באחד כירורג בתור בד

 כשנה מצוי הנני .26 בסביבות נע גילי
 וללמוד להתאהב כבר הספקתי בה בארץ,

בוריה. על השפה את
רצו הקייץ, בפגרת חודשים, כמה .בעוד

 לטיולי, אלי, ולצרף בבית, קצת לבקר ני
 הערה ממך לחסוך בכדי ישראלית. בחורה

 אני אבל (תודה, אותך. אפילו שמוכן אציין
 להיות רוצה אני אפילו. להיות רוצה לא

משפחתי. חשבון על יהיו ההוצאות רק).
 במכ- עוד לשלוח, יהיה המעוניינות ״על

 תמונה. — את־יודעת־כבר־מה הראשון תבן
 מגדר יוצא באופן ביישנית היא אם אך

 תמונה, בלי במכתב גם אסתפק הרגיל,
 את לשלוח מבטיח תשלחנה, כן אשר ולאלה

תמונתי.*
סקרנית. אני התוצאות. את לי ספרי

★ ★ ★
ירקות שאר

 עצמו. אחרי כנראה, משתגע, )1128/2(
 בה, להתכסות מנסה שהוא הענווה איצטלת

 ממנו ימנע לא זה דבר מאד. שקופה היא
 נערות המון תמצאנה רבים. מכתבים לקבל

 יודעות כן דווקא שהן לו, להוכיח שירצו
דיוגנם. של הפנס זה מה

 זה ״מכתב — אותו? לשמוע רוצות
 בלשים, המתעב בחור על־ידי אליך נכתב

 את שונא עצומות• בכמויות קוראם אך
הראי את אנשים ששונאים כפי הזה העולם

 נתניי־ הן לכם: שאמרתי להן תאמרו אל
תיות.

★ ★ ★

 וב־ בעתונות ברדיו הדיבורים כל מה
 היו אם בסכנה? העברי שהתיאטרון כסית,
בתיאט ולמוצג לנעשה אדישים כך כל כולם
לחב אומרת נערונת אותה היתה האם רון,
עלידו׳׳ז זועמת ״אני שלה: רה

★ ★ ★
שלו הבידוי

 שהגיע ),1128/4( צעיר חייל לכן הרי
 מי עם לו אין שבעצם העצובה, למסקנה

רו בחיפה. שלו חופשות־השבת את לבלות
 הוא מבקש שהוא מה כל בסדר, לשחק? צה

להו להתבייש צורך שאין כזו אחת שתהיה
 הוא לך. שיאמין בטוחה אינני אתה. פיע

האהו מצורות־הבילוי אחת תמונה. רוצה
דא אז מצלמתו• את להפעיל היא עליו, בות

 הוא שלך הפרופיל של צד איזה לדעת גי
יותר. טוב

★ ★ ★
בלתי״אפשרי

צעי שהיא בה חושדת שאני ),1128/5(
 — גילה את ציינה לא היא — מאד רה

 הזמן כל אותה ומפעילה חדשה מלה למדה
 להתכתב רוצה היא אז מאן־דהוא. עלי:

 ולא גבוה יהיה ושהמאן־דהוא מאן־דהוא עם
 פרטים קצת לה ושיכתוב ובן־אדם. מפלצת

 לכתוב נעים לא זה כי תמונה, וישלח עליו
 הוא איך יודעים שלא כזה מאן־דהוא אל

יכול שהוא למאן־דהוא מבטיחה והיא נראה.

m גערת um
 ולמרות הנשחת, מראם את לפניהם המעלה

אותו. בולע זאת
 המופיעים המכתבים שרוב בטוח ״אני

 ובהנאה ידך, על מפוברקים הינם במדורך
 התשובה, מכתבי את קוראת את סאדיסטית

 (הייתי לעזרתך. נזקק אני כן פי על ואף
 חומר לי שיש אותך לשכנע רוצה באמת
 תשובות מאשר מעניין יותר הרבה קריאה

 מכל שונה אינו מכתבך ואם למכתבים,
 יכולה אני מפוברק. הוא שגם הרי האחרים,
 זהו. להפסיק? יודע. אתה באמצע, להפסיק

כך.) כל חכם תהיה ואל בשקט שב אז
 שאת אומר פראזות, את מעדיפה ״אם

 אחר בחיפושו דיוגנס של המאיר פנסו בידי
בפש אומר פראזות, את שונאת ואם אדם,
להת המוכן אדם עם קשריני רותי, טות:
דברים. ואחד אלף על כתב

 בחיי ומעורה רגיל בחור בעצם אני? ״מי
וממוש בינוני בגובה בחור והנוער. הארץ

 האוויר. חיל מדי את גופו על הנושא קף,
 פיקח, שאני ויעידו שיופיעו עדים לי אין

 אך ירקות, ושאר חוש־הומור בעל נחמד,
 כרוני מחוסר סובל שאני אומר הייתי לא

אלד״ במצרכים
 בגיל נערה עם להתכתב אני ״מעוניין

 חייבת אך יפה, שתהיה אתנגד לא המתאים.
 מתקבלת־על־ כמות בקודקודה לשאת היא

 עיסוקה שעיקר נערה אפור. חומר של הדעת
מו וכדומה, קולנוע כוכבי תפירה, בענייני

הנע־ נזי לדעת מעונינים דווקא אתם אםלאחר. שתפנה טב
 במקצוע עוסקות רבות ובנות ״היות

 אתנגד לא פסיכולוגיה, הנקרא הפופולארי
 מדוע מדעי, באופן לי תסביר שהמתכתבת

 מעדיף אך יפות, נערות דווקא מחבב אני
פק אבל יפה דוזקא שאינה אחת לפעמים

מעניינת.* ובעלת־שיחה חית
★ ★ ★

כולן עושות כך

 מלנשק להתאפק היה יכול לא שהבוקסר רה
 נפוסי רוזלינה היא זאת לכם. הנה אותה,

 היא בחיפה. הצרפתי, בכרמל הגרה )23(
 של מהשיר וילהלמינה כמו בדיוק נראית

 דניה. לא הולנד, ילידת שהיא אלא קיי, דני
 יש שלה. מהמחזרים אחד רק הוא הבוקסר

 גרמניים כלבי־רועים שני שלושה. עוד לה
 שקוראים חדשים) 9( צעיר ספניר וכלב

מכולם. יותר חסד נוטה היא לו וולף, לו

 תכתבו לא מדוע סיבה כל אין באמת
 שלוש מכל שונות אינן הן ).1128/3( אל

 קצת נשמעות הנה• הכותבות אחרות נערות
 באמת? אינטלקט, מחפש מי אך בנאליות,

בעצם? טוב, זה מה בשביל
 טובות נורא חברות שלוש הן ובכן,
 עם להתכתב רוצות והן הצבא את שגמרו
 כל על 25־30 בני בחורים שלושה (הא!)
מיני. כל באמת. מה, חשוב לא דברים, מיני

 לאף נותן ולא אלי קשור הכי שהוא ״מפני
לגשת.* אחד

 נותן הקטן וולף כך• בדיוק לא בעצם זה
 של בעלה ליעקב, — אחד למישהו לגשת

 אבל שיכון. בחברת כנהג העובד רוזלינה,
 מאז האחרונים, החדשים בארבעת רק זה

 היתה מה רשמית. רוזלינת את יעקב נשא
הנדוניה?

כמובן. כלב,

 גם אפשרי. דבר כל על אתה להתכתב
מאן־דהוא? יש גו, אפשרי. בלתי

★ ★ ★
מצומצמת הגשמה

 קוראה את כאשר לחייך, שלא אי־אפשר
״חתי המלה את ערבי צעיר של במכתבו

ובכן: ).1128/6( כה*
 משום אבל אליך, לכתוב מזמן ״רציתי

 אני בפעם• פעם מדי זה את דחיתי מה
 אבל לפועל, הרעיון את כעת מוציא אמנם

כלום. מזה יצא שלא חושש אני

 המתיימר ערבי צעיר הפעם הנה ״ובכן,
 מהימנות לאוניברסיטה הבאה בשנה להיכנס

ולהת להכיר רוצה הייתי תלמידיה. סגל על
 ומחשבה נאה הופעה בעלת צעירה עם יידד

צלולה.
 שידעתי משום מדורך, דרך זאת ״עשיתי

 שני בין ולידידות להבנה שואפים שהנכם
 הגשמת הריהו עושה, שאני מה וכי עמינו,
מצומצמים. בממדים הרעיון

 כזאת עם להתכתב רוצה אני ״ובכן,
ספ קריאת שתאהב כמוני, פשוטה שתהיה

וטיו בחורף ומסיבות סרטים הצגות, רים,
מע הייתי בקייץ. וקומזיצים ושחייה לים
 ומלי־ נחמדה שתהיה ,19־17 בת חתיכה דיף

 מחיפה תהיה שהיא מאד רצוי את־חיים.
תמונה.* גם כמובן, ולבסוף, הסביבה. או

★ ★ ★
שבחיים הרציני

 את להסיק מוכרחים כמעט אבל תצחקו,
ה כפני הדור שפני הפילוסופית המסקנה

 כותבות כיצד המיליון, בפעם ראו, מדור.
):1128/7( שביעית תלמידות
 תלמידות 17 בנות בנות שתי ״אנחנו

 בנים שני עם להתכתב מעוניינות תיכון
 שיהיו הסביבה או ר״ג מת״א 28־20 בני

 כאלה שיהיו רכב וכלי מרץ עם הברמנים
 גב״ תמונותיהם את לשלוח ייתביישו שלא

ומעלה. 1,80 הם
וטיו ספורט ריקודים קולנוע ״תחביבינו

 כי אם לכייף אוהבות אנחנו בקיצור לים
שבחיים.* מהרציני מתעלמות לא

poDTiu ספשעשרה
היית? מי עם אותך חיפשתי היית? איפה

 נורא זה כי ללכת נורא רציתי רפי עם אני
 כרטיסים. להשיג היה ואי־אפשר אותי עניין

התל אז יהיה שזה מה בערך לי תיארתי
 ועומדת רחבה חצאית רק פשוט נורא בשתי

 אז נו ליפסטיק. ובלי בייבי ועקב וחולצה
 את מעניין די דווקא היה זה דעתך? מה

 רפי מה יודעת לא באמת אני אבל יודעת
 עמדו כולם. ובכלל כך כל התמוגג הזה

בש ברדיו ששומעים שירים מיני כל ושרו
 ראינו שגם היה ההבדל וכל בצהרים בת

 מעניין די דווקא זה הצ׳יזבאטרון אותם.
 ישבתי נורא כך כל לא אבל יודעת את

שעכ זותי שרבקה׳לה וראיתי קרוב נורא
 אדום לאק עם היתה בלונדינית, דיילת שיו
 לא באמת שזה ייתכן אבל הצפורניים על
 שרה ירקוני ויפה הרוח. רק חשוב כך כל
 זה וואד אל באב תגידי, רגש המון עם

לא? בערבית, משהו
 ששמעון איך לראות בעיני חן מצא נורא
 הבמה על משתוללים זוהר ואורי ישראלי

 שוויצר כזה טפשה! אורי נחמד• נורא הוא
 אני אבל אותו להכיר מתה אני יודעת את

 התבייש לא דווקא הוא אבל מתביישת. קצת
 זוהר! אורי יחי שלו הגב על לכתוב בכלל

 אחת שם יש נורא חבובה הנח״ל ולהקת
 צבועות שערות עם כזותי נורא נחמדה
 את בנח״ל. מותר שזה ידעתי לא לבלונד
 כשאתגייס? ללהקה להצטרף שכדאי חושבת

 תראי לתיאטרון לעבור אפשר כך אחר כי
 ראיתי לא עוד חבובים נורא ירוק. בצל את

 אותם לראות מוכרחה באמת אני אותם
 לביא ואריק יוצא. לא פעם אף אבל פעם
 כועס תמיד נראה הוא למה אבל יופי שר

 שושנה כמו בדיוק שרה עטרי ויונה כזה?
 ריקה את שרה כשהיא אפילו בחיי, דמארי
 ריקה. גם נחמדה. נורא היא אבל זראי.
 כי הערב, על חבל כך כל לי היה לא דוזקא
 הם סביר וצדוק יצחקי מישראל נהניתי נורא
 תנועות עם ככה נחמד נורא ככה שרו

 חבל פרחים קיבלו הם רק ובאמת והכל,
דייאנה• את שר לא סביר שצדוק נורא

ר.ןןי
הכלב בפני הדור פני

 לשח־ למשטרה אזרח מיהר ירושלים, יי«
mi שנעצר ,13ה־ בן בנו את בערבות רר 

שה טען בנו כי שמע כלב, גניבת באשמת
 השאיר אביו, על־ידי במתנה לו ניתן כלב
ששיקר. על כעונש בכלא בנו את

★ ★ ★
במוח לא — שבימוח מה

 של סכום 83 בן ישיש שילם חיפה, ך•
 כמזכיר עצמו שהציג לצעיר, ל״י 96
לקב הזכות תמורת לאומי, לביטוח המוסד

 הצעיר כי למחרת גילה חייו, לכל פנסיה לת
נוכל. היה

★ ★ ★
העצמות יום

השי־ שירות קריין הודיע ירושלים,
השואה. חגיגות פתיחת על בטעות, דור, ^

מילואים ניוס

שכלבי אחרי ארצות־הברית, וויקורס,
 נמלטו המקומי בית־הסוהר של המשמר ם

 אסירי גויסו לגדר, מתחת שחפרו בתעלה
ולהח הכלבים אחרי לרדוף כדי בית־הסוהר

זירם.
★ ★ ★

ע ר ^ ל ו ז ^

 העליון בית־המשפם נדרש ירושלים, ^
 מחברי אחד של כהונתו את לפסול

 מישיבות שנעדר באר־שבע, עירית מועצת
 הוא כי הנציג טענת את קיבל המועצה,

מחלד״ כאב־ראש גם כי קבע בראשו, חש

★ ★ ★
צבא - העם כל

 עמיחי גנב בית־שאן, עמק נוה־אור, ף•
 ממחסן מחסניות ושתי סטן )18( זהבי
״רצי סיפר: המשטרה, על־ידי נעצר הקיבוץ,

 להם ולהראות הורי את לבקר לנסוע תי
“בנשק. להשתמש יודע אני שגם

★ ★ ★
הרביעית המבה

 אמי־ מקיבוץ נהון, דויד התלונן צפת, ף*
J ,היכוהו, בדואים רועים שלושה כי רים 

 הופיע הרועים, נגד במשפט להעיד הוזמן
ב־ נקנם יום, של באיחור בבית־המשפט

ל״י. 30
★ ★ ★

קוףה אל דםהא מן

 למ־ המשטרה הצליחה לא ירושלים, ^
 שירו אלמונים, של עקבותיהם את צוא ■■1

 בשתי הרגוהו התנ״כי, גן־החיות של בקוף
יריות.

★ ★ ★
חוזרת אינה לעולם טעות

 בית־הכלא שלטונות שיחררו רמלה, ך*
J• לוי, בן־דויד יוסף הנחון האסיר את 

 היתד, החנינה כי מספר ימים כעבור גילו
 גם שיחררו לוי, בן־שלום לדויד מיועדת

אותו.
★ ★ ★

יישן ולא יגום לא
 רכש ארצות־הברית, אינדיאנופוליס, ן■

 לביתו, כלב־שמירה ויליאמס דונאלד -1
 נשרף בבית, שאחזה במלכודח־אש נלכד
 נסיונו־ כל את מנע שכלב־השמירה אחרי
ול לבית להתקרב עוברי־אורח של תיהם
בעליו. את הציל

★ ★ ★

המחלוקת צלע
 מחלקת פקחי החרימו תל׳אגיב, ך•
mi היגיינה, מהאיטליז סטייקים התברואה 

 עם בויכוח נכנסו למכוניתם, אותם העבירו
 שעה אותה כי גילו החנות, משותפי אחד
 המופקעים הסטייקים את שני שותף גנב

 אותו לקחו אחריו, לרדוף מיהרו מהטנדר,
למעצר. הסטייקים עם
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