
 ואל לך, שאץ לי איכפת לא בכלל מולה!
תזרח. עוד השמש תקדיר,

חברתית חיה★ ★ ★
 ינקלביץ. לחסיד, ולא ל־ב.ב. דוכר, לא דיא

ל נפשיות בהכנות כרגע עסוקה )1204/8(
 העיקרי, עיסוקה שלה. הבגרות בחינות

תח ושעשועים. לחם הצדדי: עיסוקה חזור,
 קצת היא מה, אבל אין. לאל, תודה <:ביבי

 פרסלי. את אוהבת שהיא מפני ביטניקית
קר כבר שהיא מפני פושקינית, קצת והיא

 את חברו עכשיו אז אוניגין. יבגני את אה
חברתית. חיה תקבלו: פרסלי. ואת פושקין

.ה בקיצור, .  מכתבים לקבל תשמח הזו .
 אלא בטלנים, מסתם או מ״עמך״ רק לא

 אומרים? אתם מה אז מסטודנטים. אפילו
ה את ראיתם אגב, שכן. אומרת דוזקא אני

ש עליה אומרים בגן־החיות? החדשה דובה
בצד. צחוק חברותית, נורא היא

★ ★ ★
עצבות ,טוב בוקר

 בו שנאחז הקש להיות נעלבת אינני לא,
 שזה שמחר. להיות יכולה רק אני הטובע,

 מרגיש, אתה כיצד להבין יכולה להיפך. לא
לי?״ בא יגורתי אשר ״את כבר אמר מי אבל

 מה ).1204/9( לבין ביני פרולוג היה זה
 רוצים דווקא אתם אם אבל אסור? יש,

 הוא אבל ,40 בן הוא — ככה אז לדעת,
לק חתר חייו כל תודה. טוב, יותר נראה
 חתר וכך טוב, יותר (ועוד) משהו ראת

 בבוקר קם אחד, בהיר שיום עד וחתר
 משק), על אי, על (ולא בודד עצמו ומצא
 חברותיו כל נשואים, כבר חבריו כשכל

אבא׳לה. לו קורא לא ילד וכששום תפוסות,
 מבקש כשהוא ללבו להבין יכולים אתם אז

 ה־ או הצבע .הגיל, חשוב לא אחת, להכיר
 סימפאטית, קצת שתהיה ובעיקר — ״מין״
. . . אדם. ו
תפ אל מתאימה, שאת חושבת אינך אם
 הפרות. את חולב הוא — עכשיו אותו רידי

★ ★ ★
 תשארי לבסוף הרי מתחתנת? אינך ״מדוע

זקנה.״ רווקה
להת מחליטה שאני פטס כל לעשות, ״מה

 כסף.״ לו שאין מגלה אני מאהבה, חתן
★ ★ ★

נפשי צורך
 בדם צברית אביבים, 21 בת )1204/10(

או כשהיא ברצינות מתכוזנת — ובנשמה
ל לכתוב רצון סתם לא זה שאצלה מרת

 שתציפו לפני אז נפשי. צורך אלא מישהו,
ש: שתדעו מוטב אולי במכתבים, אותר,

ל המתיימרים אלה את שונאת: היא
 החיים כי והחושבים אינם אשר את היות

ומכו נאה חתיכה נפוח, בארנק מסתכמים
אחרון. מדגם נית

 ופיזמונים קלאסית מוסיקה אוהבת: היא
 ריקודי־עם ספורט, טיולים, (כאחד). קלים

ותשבצים.
לכל עצמה להתאים :מסוגלת היא

 חדשים בדברים עניין למצוא וחברה.' חוג
 יש אם לה, לכתוב שכדאי אותך ולשכנע

 — חולשתי.) בגלל (זה כחולות עיניים לך
.27 על עולה אינו גילך ואם

★ ★ ★
גבר! איזהו

 על אך מראים כאלה דברים להיפך! גבר.
ל בה, אשר חולנית, ורוח מצומצמת נפש

 שלנו. הניפלא הנוער רוב לקוי דאבוני,
 הילת־זוהר־ושבחים העטוף צברי נוער אותו

 מתחילה עתה אשר גבורה, והוד פאר של
אי־שם.״ ערפילי בענן להימוג
 לך, מיועד היד, זה מירושלים! כהן רפאל

 שום השאירה שלא יהודית, בשם מאחת
^ ^אחריה. עקבות

?אוניברסיטה נטיות ,
— נערת־זהר/דוגמנית/מלכת־יופי את אם

בשבילך. לא זד,
 (המקום מחיפה נערה מחפש )1204/11(

 חזקה שתהיה פוסט), צ׳ק ביותר: הרחוק
ל נוסף עברי. ודקדוק במאתמטיקה דווקא

 נמשכת (כמוהו) את שגם מקודד, הוא כך
 בטהובן של ושהתשיעית ירוקים לשדות
 עושה שהיא הדברים אותם את לך עושה

ברור). לא לו, עושה היא בדיוק (מה לו
 ל־ המחכה 21 בן חייל ״אני עצמו: על

המתבטא אידיאליסטי עבר בעל שיחדור.

השבוע (פרת

נחי מרגש הקאמרי התיאטרון סבל שנים
 במבטא המדברים שחקנים לו שאין על תות
 התשובה היא וזאת בד,בימה. כסו רוסי

 וחניכת ליטא ילידת סטנדר, מרגלית שלהם:
 עלתה היא בלנינגראד. לתיאטרון הסטודיו

 הקריירה את והתחילה שנים שלוש לפני
 הבימה. של בסטודיו שלה התיאטרונית

 אל־ גילה את החליפה 25ה־ בת השחקנית
 ברוזנים כיום ומופיעה 12,־ר בלילה מגור

 שבעברית התברר במאוחר רק ואביונים.
 ושוב רוסי, למבטא שריד נשאר לא שלח
_________נחיתות. מרגש הקאמרי סובל

 שמעתי לא מימי ראיתיך, שלא ״למרות
 האינטליגנציה רמת על עמדתי וטרם שמעך
 בטעות הנך חי כי לקבוע לי קשה לא שלך,
 באמרך אודותיך שקבעת העצמית הדעה לגבי

גבר. שהנך
 שלך. בלעדית אינה לצערי, זו, ״טעות
 ותושביה, הארץ מילידי רבים בה שותפים

מת טעותם כמעט. הגילים כל חתך לאורך
 אם לגברים עצמם הם שחושבים בכך בטאת

 את הם עונדים נערה; ראש לסובב הצליחו
חו יאני ביותר. המרשים באופן מכנסיהם

 כנזם מכנסיהם הם עונדים ואומרת: זרת
חזיר. באף זהב

בדו או אישית בך לפגוע ברצוני ״אין
 היא מצערת רק אשמתך. זו אין לך. מים

מ לתקנה. שאפשר יתכן גם אם העובדה,
 ברחוב, נערה סקירת חביבי, שרפאל שום

 כנערה יותר עם מיפגש לקבוע ההצלחה או
ל אותך הופכת לא עוד ערב, באותו אחת

 נטיות ובעל בקיבוץ, שנים ארבע של בשר,יה
לאוניברסיטה.״

לאחד ר,שר★ ★ ★
 מאז אבל קשרים, למדתי בצופים כשהייתי

. כבר עברו .  וכמובן חשוב, לא טוב, .
 זוכרים — לאחד קשר מלבד הכל, ששכחתי

? אותה
 לקשור אוכל שלא לי יסלח )1204/12( אז
ובמ מחוץ־לארץ, בחורה/בחור עם אותו
ה בגליון לעיין כב׳ את אבקש זאת קום

 לרותי) מכתבים (במדור 1201 הזח עולם
מבוקשו. את וימצא
 לקשר קרה מה לי לספר יכול מי אגב,
לאחד?

מזה וקצת מזה קצת
המטרה מטרה. יש אלי הכותב אחד לכל

החי  וקטן חמוד לב אל לקלוע הא )1204/13( של
ובשר. גידים לקרום התחיל שנה 19 שלפני

 וכו׳ וכד היסוסים פיקפוקים, אחרי אז
מו לאחרים, שמותר שמה החליט — וכו׳
 לנו גילה זו, חגיגית ובהזדמנות לו. גם תר

 קצת ביישן, קצת רציני, קצת ,21 בן שהוא
.־אמנות. קלאסית מוסיקה כולל דבר, מכל

 ואם הראשון, המכתב עם תמונה מבקש
 מפסידה. את מה יודעת אינך כזו, לך אין

בעיות בלי★ ★ ★
 לעשות תוכלי לעשות, מר, לך אין אם

 בעיות, בלי בחור זר, ).1204/14ל( זה את
 חייבת לא את אבל טוען, הוא לפחות כך

לו. להאמין
 בשבילך. רוני, רון; לו קוראים הוא? מי
 ל־ אוהבים, שהם מד, את שונא אינו הוא

 את לדעת שביקש העובדה יותר. עוד היפך!
 — נערות כתריסר של וכתבותיהן שמותיהן

 זה תיבהלי; אל אבל עצמה. בעד מדברת
בעיות. בלי הולך לא כבר
 שהוא דבר בכל מאוהב רון לזאת, אי
 והעיקר, לי), נדמה כך בעצמו, (בעיקר יפה
לש שואף הוא כלומר: — ,איכר1 בת זה

 מפני רק זה דיי, לך סיפרתי לא ואם למות.
 לגלות התענוג את לך להשאיר רוצה שאני

* * *בעצמך. היתר את
וכפרט בבדל משוגעים

צחוק פצצת
 טיפלו ארצות־הברית, אדוינגטץ, ף*

 האמריקאית הבולשת של מומחי-חבלה'—1
 שזו הודיעו לחרושצ׳וב, שנשלחה בחבילה

 פירקוה מומחה, על־ידי שהורכבה פצצה
 אלא הכילה לא שהחבילה גילו בזהירות,
בלבד. וחול גרוטאות

הקיגאה אש
ה, נ ענ ר את תימן יוצאת אשד, הציתה ■•

ל סירב שהלה לאחר בעלה, בגדי כל_1
ידידים. אצל לביקור עמו קחתה

הזקן פי את ה׳ ויפתח
 90 בן זקן החל יוגוסלביה, הוטוכו, ך•

 אלם, שנות 40מ־ יותר לאחר לדבר—1
 שלא מכיוזן לדבר בזמנו שהפסיק הסביר

בצבא. לשרת רצה
 בני בחורים שני ),1204/16ו־( )1204/15(
 השכלה + מצד,״ל שיהרור תעודת + 20

 מעידים לעתיד, רבות תוכניות + תיכונית
עצמם: על

 הפלמ״ח להווי ומשועבדים נאמנים ״אנו
 הסאלונית לקלחת להתיפם בתוקף ומסרבים

 הווי דפוסי ליצור מנסים וגם מתוכן, הריקה
משלנו. מקוריים

 ולשירי־עמים בכלל למוסיקה משוגעים
 (בהם נגינה כלי במספר ושולטים בפרט,
 מעת־ — צבאיות) להקות במיסגרת הופענו

 בגיל שתיים) (ורק נערות שתי להכיר יינים
והו דומות השקפות בעלות הטפשעשרה,

 רוסיים לשירים החיבה נאה. חיצונית פעה
הכרחית.״

מיאו אמרו הצנחנים
 מכת־ מוגרה סארוואק, איי ף*כאריו,

 שחיל־ לאחר האורז, בשדות _?יכברושים1
התולים. מאות לשדות הצניח הבריטי האוזיר

 לך היא והכוונה כאלה, שתיים אתן אם
 וגם נעים• בילוי לכן מובטח — ולחברתך

מקורי.
★ ★ ★

 שהוא אומרת זאת אין שותק, כשילד
 עשה כבר שהוא יתכן טשהו; לעשות זומם
זאת.

★ ★ ★
רצינות של חשיבותה

? פטור - מנגבה נותן
 מהו- תשע בת ילדה גנבה ■■אשקלון,

.ולמור־ לחבריה קנתה לירות, 190 ריר,
החג. לכבוד וממתקים מתנות הה

 בפיוטים להרבות אוהבת לא )1204/17(
וכו׳. וכו׳ חתיכה שאני עלי אומרים כגון:

 ומעניינים, אביביים אביבים, 16 מאחוריה
 ריקודי־עם לרקוד נהגה שנה חצי לפני ועד

שבת. בערבי
 לכתוב שירצה 17/<ג־19 בן בחור אותו

 ומצב־רוח הומור חוש בעל להיות חייב לה,
 לאלה, הגבול היכן גם שידע אלא מרומם,

לרצינות. המעבר והיכן
הרגילים. להתכתבות: נושאים

★ ★ ★

ההלל ביבדט
 יל־ פרצה ארצות־הברית, ■*נורתפילד,

 העיר כבאי כאשר .בבכי שלוש בת דה*2
 המטר, 15 בעל טלביזיה ממגדל הורידוה
לירח. להגיע דבריה, לפי לה, הפריעו

כישין מרעישין
 נה0<ן ציפור

לי... לחשת
 ספי לחציל היה שניתן היחידה ההצהרה

ה ש , מ ן י  היה: לארץ, שובו ערב די
 להגה והכוזנה ההגה,״ אל לחזור שמח ״אני
 הרשיון שלילת שתוקף מאחר מכוניתו, של

 . . . פג בדיוק חודשים, ל־ג עליו שהוטל
 למישהו, כאב־ראש גורמת לבון פרשת אס
ה וראשונה בראש זה הרי ב כי א לי, ל  ונ

ן של מזכירותיו שתי עו מ ם, ש ר  תעוב־ פ
ה . . . נוספות שעות עכשיו דות ן חנ רו  מ

 היה היד, בהצגה ראשי תפקיד לקבל סירבה
 לה שהוצע למרות וזאת ,,בברודווי רוסי

 במשך לשבוע, דולר 500 ועוד נכבד, תשלום
 עדיין שמריץ מה . . . ווזזזרות תקופת כל
ב את א קי ז ס נ לי ר  ההומור חוש זה ב

 על יכריז מישהו .אם . . שלו והח־ספה
 אתי להתערב סוכן מי קרחת״, ״מר תחרות

 יגיע הקאמרי) (מהתיאטרון לוי, שאורי
 לקוסממי־ הכבוד כל . . . הראשוך? למקום
ה קאית ליז ש, ע ל  להחזיק שהצליחה עו
 במסיבה הסוף) (עד מפוקחת ונשארה מעמד

 פחות אחת שנה לה במלאת לעצמה שערכה
 שלהבת? נפלה באצילים הגם . . . מאשתקד

 שהתאהב השבדי האציל על שהסיפור או
ה חל׳ רו , ב הן  רוח־ של מהאצבע מצוץ כ

ה לב מקרב ברכות . . . ל׳ה? ק ט מו  ל
ר כ ל הראשונה. אשתו עם נשואיו לרגל זי

ל, די קו רו  מטוסים הנמיכו אוסטרליה, ךיי
ם1 טו להפ גרמו העיריה, לביניין בעל _

 שעה אותה שדנה העיר, מועצת ישיבת סקת
 על־ידי הנגרם רעש על אזרחים בתלונות
מנמיכי־טום. מסוסים

משולשת פירסומת
 ה־ לפסטיבאל כפירסומת תל״אכיב,

ביוז בקריב להתקיים העומד *״עיתונות
 מודעה העם קול היומון פירסם מק״׳, מת
שה הודיע רגליים, שלוש בעל תרנגול על

בפסטיבל. פומבית למכירה יועמד תרנגול

לאומית נאווה
 כי עיתונאי גילה צרפת, פאריס, ף■

 מורים.שבאלייה, הבדרן של _בובעי־הקש1
 אמנות־הבידור סמל שנה 50 מזה המשמשים
בבריטניה. כולם נקנו הצרפתית,

1204 הזה העולם


