
 מורא לי שיש עלי יעלילו שלא :די
 משאלתם את כאן מוסרת אני פנים, סוא

 רוצים שהם הטוענים בחורים עשרה
 לשם להם, דרושות ואשר חברה, ים1

 ו.7ה־ גיל בסביבות נערות עשר
 רסקו, שיכון מנשה, שמעון מעוניינות:

בצרון. ,18 דירה ,2 ק
★ ★ ★

חיים לעשות מכלום,
סכ יותר מקבלת אינני למה, הו ;מה,

 )1168/27( שכתב הסוג מן פנטסטיים ום
 שכתבה, )1166/14( של למכתבה שובה
 עצ־ את המוצאת נערת־זוהר שהיא עתה,

 לדעת? פתאום צמאה
 לא אם בא, לנו חדש יום עלתה ,השמש

 הוא קרוי ששי יום / מינו
 רוצה / הגיע וערב עבר כבר, :שהיום

 כמונו עוד מי / להזיע. להפסיק דם
 לעשות כלום מלא איך / היודעים. ירים

 ארוחה אחרי חולשה של וברגע / ם
 אליך וכותב בכורסה אני יושב / נה

ודה
 כה לנערה / והערצה כבוד עטור וכתב

ואצילה ייה
 פנים/ ומשוא מורא בלי — לעניין ■בכן

 נמצא לא האם / העניינים? איך אתך,
 שיוליך / הצברים בעדת אחד ולו — ־

 — סליחה — הטפשים מאחורי שולל תך
דים

 / ונשפים חיי־לילה בארים׳ זה מה :י
 האמיתיים החיים של מושלם זיוף כאן י

 גם ומניחים / ושלוזים יפים כה ,ם
 מבוגרים אדם בני / לפעמים. להוללות ים

 הם רק ברם / ומנוסים בשקטים שבים
עניינים. בכים

 / משלושים שפחות אלה הצעירים, 'עומתם
 — מצליחים ולרוב נועזים, יצים,

 כגלי / וגועשים עדינים זוהר חיי לחיות
 י ושלוזים. הקוצפים :

 ומצ־ / והשעה, היום של דור הם אלה
 ידוע כלל / מלאה. בהבנה אליהם אני ף

 והעיניים / הלילה הוא שהשחור ולם,
 ונכונה, נכוחה לראות כדי :נו

 על מאד שחבל נזכרת מדוע ז1
ד חסר קבוע ויום / שהוזנחו :!ודים

 / תרצי ידיעותיך להרחיב ובאם / ית
 יכולתי. כמיטב לך זור

 / לאלתר אסכים למטבע צדדים ששני
 כי / המחר. לבנות לטבע יהפך שלא

 אינה / ורומנטית חולמנית רגישה ־ה
 במאה / פנטסטית זוהר כנערת פיעה

 נערי על / משפיעים קוסמים אין שרים
 פקחים. עוד כמוהם מי כי העוקצניים, בר

 את קראי / לדעת תרצי עלי פרטים :אם
/ מהעיקר ולמדי הטפל זרקי / בנחת כתב

 והלך־ רעיונותי אופיי על דמותי תראה ־
שבתי.

 עתה ועד אז מני / אלמוני הוא אני :ך
 לעתים / אותה תשנה הפגישה ■רק
לטובה. ולרוב עה
לתשובה.״ המחכה ממשה / העלמה חן זן

★ ★ ★

 איזה. בקלות לברר תוכל בטח. חלק פנים
^

אשם א7 הוא
 להתעמלות מורה רק שהוא לאל תודה

)1168/31:( —
 לא שהיא ,17—21 בגיל בת ישנה ״אם

ו בטעם להתלבש יודעת ושהיא מתוסבכת
 חדוזת־חיים בה ושמצוי הומור חוש לה שיש

 ושתהיה המידה על יתר קנאית תהיה ושלא
הצ טיולים, האוהבת משכנעת הופעה בעלת

אתי. שתתקשר סלונים, וריקודים יפות גות
 עם ברצינות ללכת רוצה שאני ״משום
 גדולה בעייה לפעמים קבוע. באופן משיהיא

להת מאשר מבת להיפתר אולי היא יותר
 מבת להפתר יותר עניין לי אין אתה חיל
במ משנית סיבה להורי צער גורם אני כי

 שאני מבינים לא הם זו בהתנהגותי עלה
ב עניין לי אין נמאס. פשוט כי אשם לא

המגרעות על ישותה בכל אלא נערה גופת

הטיבוע נערת

 להסתכל לא רופא פקודות יש למשל, לי,
 מתוקן!, כן כל היא ריאבסית. אני עליה.
 עיניים עם בלונדי!/ כזאת מבינים. אתם

כ והבעה ועגלגל חמוד קטן גוף כחולוזז,
 ובתו ו,7 בת היא פוקס, עדנה שמה עוסה.

פוקס. יהודה השחקן של
 דוגמנית־צילום להיות בחיים. יעוד לה יש

 שחקנית קצת היתה כבר היא ושחקנית.
 זח. את הפסיקה היא אבל ובדו־רה־מי, בזירה

קוס למדה היא אז מקצוע. היה לא זה כי
לה התחשק אז לה. נמאס זה אבל מטיקה.

מזיקה לא וספה
נח נורא הן ).1168/28(. חברות. שתי ־,ן

 בתנו־ היו הן אפילו. אומרים כולם ות.
 שני להכיר נורא רוצות הן פעם. ־נוער

 חה־חה־חה. יזיקו לא מכונית או וספה ים.
תמונות. שישלחו וי

★ ★ ★
כלבד לטבעוניות

 למסור ממני שביקשו מה מוסרת רק אני
 בעל ,1937 יליד טבעוני ובכן, ).1168:/

 טבעונית עם להתכתב רוצה נאה, פעה
 צמחונית. וו

בעצם? לא, ;מה
■4׳ + +

לכל מעל אדם
 טבעי, זד, רוצה, ,17 בת היא )1168/30;

 בפטפוטים ישבני ״שלא אבל: בחור. :יר
 קאדילאק.״ ובמכוניות בחליפות־פאר רניים,

 פשוט בחור זה באמת, רוצה, שהיא מה
 הומור חוש בעל כמוהו, ישנם ־בבות

 כל כמובן, הבנה.״ בעל אדם לכל זעל
כל על אצלה. גם נמצא דורשת שהיא

שחקנית. שוב להיות
 עשי־זאת־בעצמך בשיטת הוא שלה הבלונד

 בהתחלה לי עשו שלי ״ההורים שבועיים. כל
 אבל קרחת. לי שתהיה פחדו הם המוות. את

 בלונדית. יותר * אותי אוהבים הם עכשיו
 אם דווקא.״ בלונדית, הייתי קטנה, כשהייתי

 אם המקומות, בכל שווה תמיד יוצא לא זה
 ובמקום יותר צהוב קצת זה אחד במקום

 שזה העיקר חשוב, ״מה — יותר לבן שני
בלונדי.״

 לא היא אבל לזלול .אוהבת נורא היא
 שלה מאמא לה ואבוי אוי לעצמה. מרשה

 ופלות לפעמים זוללת שהיא תדע היא אם
בתיאט לבקר אוהבו/ נורא היא בשוקולד.

 שחקנית להיות רוצה שהיא לה נדמה רון.
חב עם להתחבר אוהבת לא היא דרמתית.

 חברה. ממש לה היתה לא פעם אף רות.
 היופי ״בגלל קורטיס טוני את אוהבת היא

 כלום. בה מוצאת ״לא בארדוז בריג׳יט שלו.׳׳
 ״מגעילה מונרו? מרילין גוף.״ לה יש מתם

אותי."
 הכזיבה לא כאשר אותה נישקתי כמעט

 רוצה ״הייתי נוראית: ברצינות ואמרה אותי
מפור אישיות להיות למשהו. פעם להגיע
אחד.״ לאף דומה להיות רוצה לא סמת•

 אחת ישנה שלה. והיתרונות פחות רצוי
תו אלי. ותכתוב מותניה 1אן תשנם כזאת?

 — להתעמלות אהוב די מורה שאני ספי
 ועוד לשעבר צנחן .23 הגיל קוסם. זה אם

 שהזבוניות יחשדו חברי אספר לא די פרטים
שלך.״ קליינטיות הם שלי

★ ★ ★ הכנות מאסו כית
 לא ואולי )1168/32( עליהן יצחקו אולי

 אולי חברות. ארבע הן להן. משנה לא אבל
 משנה לא לבלות אוהבות נורא עוד. יהיו
 אין אז ככה. 16־17 בנות תלמידות הן איך.
 רגילות. נורא הן אצלן, מיוחד דבר שום

 מבלות. שהיו כמו לבלות להן נמאס פשוט
 מאחת ינדדו ולא חברה שימצאו הזמן הגיע

מה. בבית, לשבת להן נמאס לשנייה.
 כאלה נחמדים בנים להכיר רוצות הן אז

 הרבה. דורשות לא דוזקא הן .18־20 בני
 יחשבו ושלא וחברמנים נחמדים שיהיו רק
 הן בנות. ועל ריקודים על רק הזמן כל

אותה. יחזירו הן תמונה. רוצות
לו לדאוג פשוט★ ★ ★

— קוקו: קצת הוא )1168/33ש( לי נדמה
 .22 גיל חיפה. יליד צעיר בחור ״הנני

ו גרמנית אנגלית, עברית, בשפות שולט
 וכד. ערבית הולנדית, צרפתית, קצת מגמגם

 המעלות וכל מופרז. עצמי בטחון בעל וכן
לפרטם? צורך שאין נכון הטובות.

 מוזרה, קצת אולי תיראה הפעם ״בקשתי
דידי. לגבי הדבר הוא כן לא אולם

 דירה, או חדר עם בחורה מחפש ״אני
 לחדר כשותף אותי לקבל מוכנה תהיה אשר

לא לי לדאוג ופשוט דייר־משנה בתור או
 איני פשוט אחרת שבצורה מאחר רוחות,

 כלומר כללית, מבחינה לי לדאוג וכן אוכל
וכד. הנקיון על שמירה כביסה,

 יכולה 60 עד 6 מגיל אשד, כל ״ובכן,
אומץ. צריכים פשוט זה, למכתבי לענות

 האוהבת בחורה מחפש אני לכך ״נוסף
 לטייל מוכנה תהיה ואשר הארץ נוף את

 כי הוא מבקש אני אשר היחידי התנאי אתי.
 הנך, באם חיפאית. להיות צריכה הבחורה

לקב מוכנה וגם טיולים אוהבת האלמונית,
טוב.״ מה — לני

 על ספעועעורה
סרסו סרסל

 הוא הזה האיציק אותי משגע שהוא בחיי
 ושכולם באמנות מבין הוא שרק חושב

 בעליונות נורא אותי שאל הוא אז טפשים
 אז מרטו למרסל ללכת רוצה אני אם ככר,
 בטח אמרתי אז בפנטומימה. אמר אז זה מה

 בדיוק ויגיד חוכמות יעשה שלא לו אמרתי
 אני אם שאל הוא אז לו? חושב הוא מה

 מריני את מעדיפה אני אולי או רוצה באמת
 שאומרים יודע לא הוא אחד מטומטם מרינו
 מעוג־ שאני לו אמרתי אני אז מריני מרינו
 חושב הזה הטמבל כי בפנטומימה יותר יינת

 מריני למרינו שאלך בטח לו אחכה שאני
רפי. עם אתו, לא אבל

 ראיתי בחיי נפלא והיה הלכנו אז טוב
 השמלה את ולבשתי ועתונאים מבקרים המון

 איזו היתד, קודם יופי. והיה שלי החדשה
 כמעט אבל מאיפה יודעת לא אני מוסיקה

 ולא דיברו לא כזה שקט היה הזמן כל
 כזאת עשו סתם בחיי בהצגה. כלום שרו

 כאילו מובן נורא היר, זה אבל אילמת הצגה
 כי בצרפתית היה שזה אפילו בעברית שזה

בינלאומית. היא האמנות
 היה לא אחד דבר רק בחיי. נהדר היה זה

 מפורסם נורא כבר הוא מרסו מרסל בסדר.
ת לבנים בגדים באלה לובש הוא למה אז

 לו תפר ולא רזה בטח נורא עליו לויים
 הוא בחיי. גמיש נורא הוא חדשים בגדים
 לא אני למה בלבן הפנים כל את לו צובע

 אבל תנועות עושה רק הוא הזמן וכל יודעת
 עושה באמת שהוא כאילו רושם עושה זה

 כזה אחד שקט שם יש למשל הנה משהו.
 הולך לא הוא אז הרוח. נגד צעדה שנקרא

 הרוח נגד הולך עצמו את עושה רק בכלל
 את עושה כשהוא או מתאים. נורא וזה

 שיש לחשוב אפשר במדרגות עולה עצמו
 פנטומיסטים שני עוד שם והיו אין. אבל
 ואחד כזה מצחיק אחד חשובים. לא אבל
 מרסל. רק מפורסמים לא הם אבל כזה יפה

 ומוות זקנה בגרות נעורים, קטע לו והיה
 של תקופה זה זה. את הרגשתי ממש אז

 רגעים. שני רק שזה אפילו שלמים חיים
 הבין לא הוא אבל לאיציק זה את אמרתי

 אומר שהוא שמעתי בהפסקה חושבת. אני
 בעשר התפתח לא בכלל שמרסו למישהו
 נורא אני כן. שהוא כאילו האחרונות השנים
 אני מה בחיי. האלה הסנובים את שונאת

מלים. אין נפלא. היה זר, לך אגיד

החי ! י
עבודה תאונת

ב, בי א ״ ל ת ״  ל־ בית־משפט פקיד ניסה ף
 גרש בעל־חוב, של רהיטיו את עקל

הוא. אף התעלף להתעלפותו,
★ ★ ★

הפנאי ?שעת מוסיקה
 רמקו־ בית־הכלא הנהלת התקינה יפו, ף*

ם י ל  בעזרתם משדרת העצורים, בתאי ^
מתיחותם. על להקל כדי מוסיקת־נופש

★ ★ ★
שמורות הזכויות 7כ

 יומי: בעתו! מודעה קראה ישראל, ף*
 העבודה תאונות נכי ארגון אל ״הצטרף

בישראל!״
★ ★ ★

השין שעת
 מה־ האחרון ברגע נגנזה ירושלים, ך*

 של הדו־שבועי הבטאון האתון, פי דורת—1
האוני שהנהלת לאחר הסטודנטים, הסתדרות

ההסתד עם שביתת־נשק על חתמה ברסיטה
הבטאון. הופעת לפני שעה חצי רות,

★ ★ ★
אליכי

 שופט ויתר ארצות־הברית, ףיברוקלין,
י ד ו ה י ש לאחר פורץ של משפטו על ל

 ערך בגרמניה, במחנד,־ריכוז ששהה לו נודע
לטובתו. מגבית

★ ★ ★
המסיבות סכל

למ־ שהוזמן אורח הביא תליאביב, ף■
 עליו אקונומיקה, בקבוק ^סיבת־בקבוק,

 גרם ישן, הוק יין של תוזית הודבקה
 ששתו המסיבה, משתתפי של לקלקול־קיבה

האקונומיקה. אף עורבבה בו מקוקטייל

★ ★ ★
ידידותי שכנוע

 בע־ עם פדר יוסף הסתבך ף*בני־ברק,
תו, בי ת־  כי מהעבודה, כשחזר גילה, ^ל

 את השליכה סבלים, שכרה הבית בעלת
החלון. דרך ארונו

★ ★ ★
אהבה כסלי

 לשכנע 18 בן צעיר ניסה כפר־שלם, ף*
ה ר עי צ  ־אותה כלא לו, לד,נשא 17 בת ל

הצליח. לא ימים, שלושה למשך בחדרו

★ ★ ★
המחתרת!״ .,,קו?

 סו־ גילו ארצות־הברית, קוניטיקאט, ן״
י ר ה  אסיריהם כי המרכזי, בית־הסוהר ^

 זעירים, טראנזיסטורים במשדרי משתמשים
 הסוהרים של פשיטות־חיפוש על להודיע כדי

בתאים.
★ ★ ★

הסעודה בשעת משיחין אין
 ״בתי- מנהל־עבודה איחל מורשה, ך■

״ ! ן בו א  את לאכול שישבו לפועליו, ^
 אחד במקוש קשות נפצע הצהריים, ארוחת

לו. מלגלג שהוא שחשב הפועלים,

★ ★ ★
רפאים הילולת

 גלין התגרש ארצות־הברית, הוליבוד, ף*
ף ל ל ערירי עצמו מצא נשים, 12מ־ !״וו

 לא מכרותיו מבין אחת אשה שאף אחר
.13ה־ אשתו להיות הסכימה

★ ★ ★
הבשר ליטרת

 לאחר חרמוני רחמים נעצר חיפה, ף•
ה הלוו ש  על נוסף קיבל קצוצה, בריבית ^

 לבן, כוס שכללה יומית ארוחה הריבית
בשר. קילוגרם ורבע גזוז בקבוק
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