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 חללים. מפיל הוא יום יום
 מאויביה אחד — הסרטן!
 האנושות של ביותר המרים

ושלך. —

שני הם ופחד בערות
 הסרטן את האויב, עוזרי
 קרובות לעתים לרפא אפשר

 בעוד סימניו מגלים אם
מועד.

אחת היא ישראל מדינת
 המתקדמות המדינות 10מ־

 בכל המתנהל זה. במחקר
האנושות. למען העולם

בסרטן המלחמה שבוע
ס של שבוע הוא ו י ג  

. ר ו ב צ  בסרטן הלוחמים ה
 מבקשים הם לעזרה. זקוקים

 מבקשים הם מתנדבים,
אותך.

ני*<י

 העמד או תרומתך שלח
ה לרשות עצמך ד ו ג א ה  

ן ה מ ח ל נו ל ט ר ס ב  
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בסרטן המלחמה

ת שינוי ב ו ת - כ
להו מתבקש כתבתו, את המשנה המנוי

 שבועיים המנויים למחלקת כך על דיע
במשלוח. עיכובים למנוע כדי מראש,

תם יאוש אל - עשית כ
ל 1 ר ט ק פ ס

ת יעזור ו ק נ הלבוש ל

 השפופרת מחיר
 להשיג ל״י. 1.50

 מרקחת בבתי
ובפרפומריות.

או־קיי פרסום

 של קטע באותו המנורות כל את כיבתה
להי מחוייבים לא השכנים אנו השדרה?

 שבשדרה. המקומות באחד ליפול או תקל
 אמנו: השובת בגלל האורות את ביבו האם

טווילי?
מדוע  של כבנבה בו מכירים איז ...

 צה״ל, של נכה בטווילי רואים אנו צה״ל?
בו. להכיר חייב הבטחוז משרד ונם

וזל־אביב גרינברג, נחום
 חודשים חמשה זה אומללה משפחה יושבת

ו החדשה הממשלה ראש של ביתו מול
 חרפה והרי ומצפצף. פה פוצה ואין הישנה,
צה״ל. ועבור מדינתו עבור היא ובושה

— בדבר הנוגעים כל של זו התנהגות
 בתולינו, והזילזול — חוסר־התנהגותם או

 הורי כל על עגומה למחשבה אותנו מביאה
 פרופסור של קפדנית בדיקה שידרישו החיילים
 באם ויקבע בניהם את שיבדוק אשכנזי,

לצבא. יתגייסו בטרם וכדומה, שיתוק סכנת ישנה
 טווילי אטנוז את קיבל הצבא אופו, בכל

 ובריא יפה צעיר, כנער מאביו לשירות
 לו שקרה מה מאז. אישית מכירו ואני
 חייד והצבא צבאי בשרות בהיותו קרה

 הרי בו, לא אם בריא. לאביו להחזירו
 נטל כל את מטנו להוריד עליו לפחות

עליו. וההשגחה הטיפול
כפר־סבא סקידון, ש.

בן גזידת
 סיפורה את כשקראתי הזדעזעתי מאור

 מפני תינוקה את ממנה שלקחו יפה, של
ה ).1000 הזה והעולם ערבי אוהבת שהיא

 חייו? את מאדם לקחת לחברה מותר 0א
רוצה? שהוא כפי לחיות הזדמנות לאדם לתת לא לחברה מותר האם

 יייה של בעניינה שופט הייתי אילו
 'הגברת עם יחד אביה את שולח הייתי
יפה! את עוצר ולא לבדיקות, כספי

ציונה נס מירון, א.
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 מאם למנוע על־מנת ברית כרתו והמשטרה
 איזה סיור על חוק? איזה ממד על בנה. את

 ה- נגד נם שזה מבינים כולנו הרי מוסר?
 •שבדיני נכו! אומנם המוסר. ננד ונם חוק

 ,"אבל14ה־ במאה עדיי! נמצאים אנו אישות
 זה מתהום אפילו חורג הזה הענייז
 ל- אצלנו הגיעה הנזעית ההפליה האס
 ף- י ראי״ קורבז אנחנו, האם כאלה? ממרים
 יימיקד נהפוד בני-אדם בי! עיוורת שינאה

ת ר ^ייי ה א ־ שי אזרחי לאומים. שני ביו ^
בני־ברק וסרמן, אליהו

 לעשות אי-אפשר האם אדירים! אלוהים
שלה!? השמנים התחתים נגד מישהו

 נרוילז הטעם זוועה, הם חלונות־הראווה
 איד מזעזע. הדירות ריהוט איומים, הבתים
מתרכ החברתיים החיים כד? לחיות אפשר

.מנוחה זה בתי-קפה. במספר זים
 מל• ,חדשות ביניהם בבארים, התוכניות

 דרום- שירה של ורביעיות שלישיות נריות.
 ומזה — חסרת־תרבות גסה. אמריקאית

הבי לשיא נחשב וזה הי׳שראלים נהנים
 להאמיז, קשה הסנובים. בל ולמרכז דור

 שייכת הייתי שאני •שנה, של לימודים אהרי
 אינם מהישראלים ורבים — הזה לציבור
חזרה. מקוטם את מוצאים

תל״אביב שמרון, נעמי
יו עצמאית הינה הישראלית ...הנערה

 יותר נעימה ואשת-שיחה יותר מעשית תר׳
 את שקילקל הצבאי השרות בחו״ל. מאחותה

ו סדר חשוב: נכס לה הוסיף נופה מדות
הצב בשירות המיוחדים התנאים עצמאות.

 5 בגדים ולגהץ לכבס אותה מאלצים אי
 מיטתה ולסדר לנקות במיטבה, לעבוד עצמה,

 אלפי עוד ולעשות
ש קטנות פעולות

 נתנה לא בז לפני
עליהן. דעתה

לצ לומדת היא
 לצרכי לדאוג יית.

ת הרנילים, יומיום
ו בפיה מתור חילה
הר מתוך סב! לאחר

 הופר וההרגל גל,
 חדלה היא לטבע.
 עכברים מפני לפחד

ל להתנונז. ולומדת
עו השיחרור אחר
 הרנלי אותה שים

ל והמשמעת הסדר
יותר; טובה פקידה

 עושה בנח״ל השרות
יו לחברותית אותה

תר.
..  תסרוקתה. ומשנה בסרטים מבקרת היא .
 ב־ מעיינת והיא לבר אותה מומי! ידיד

 עדיי! היא תלבושתה. ומשנה שבועוני־אופנה
 כיצד ללבוש, ומה כיצד יודעת אינה

ל־ ,מצליחה לעתים מנסה. היא להתאפר.
או קוראת במבוכה. היא נכשלת. עתים

בדיזננוף. מהלכת זאת עם ויחד לומדת,
אחרות. מחקה

לבוא הישראלי הגבר של תורו כאז
הטיפוס הצברי: היופי הוא מה . במבוכה

 נערת• של דמות אותה או יותר, העצמאי
הסנטי במינבלות הקשורה חייכנית, שער

מטרים?
רנזוז־אבי*- שביט, דויד

ו לבי אח תפס מישהו כאילו הרנשתי  עד בכוח, אותו לחץ
האחרו טיפת־החיים את ממנו שסחט

יו אבזרי דבר נה.
 השטן. ברא לא תר

תי את מאם לקחת
 ממנה למנוע נוקה?

 הפשוט החסד את
 בכיו? השתקת של

 מפלצות מיז איזה
ו החוק איפה אנו?

לק היושר? איפה
ל במירמה אם חת

ל ובהעדרה מעצר,
 תינוקה את הוציא

 שופטים, הבית? מ!
 קצינות־ שוטרים,

 אשה בני הלא 1םעד
 יולדתם בכאב אתם!

 שמרה אם ונודלתם!
וניגבה עריסתכם על  על הקט! נופכם את חיטטה דימעתבם! את

 הפעוט מן זאת למנוע יכולתם איך חזה!
 אותו וילדה הרתה שאמו על רק — הזה

תל-אביב כהן, נחמהלערבי?

הצברית אודות הכל
 לדעתו מצטרפת הרב לדאבוני אני, נם

היש והאשה הנערה תומרקיז. ינאל של
 מסורבלת, גסה, בלתי-נפבלת, היא ראלית
ש הפשוטים הדברים אותם וכל ח! חסרת
ב או בפאריס זבנית בכל למצוא אפשר
 יגאל של מזכותו יותר גדולה וזכותי רומא
 צברית, עצמי שאני משום זאת, לומר
בארץ. שלישי דור  של לתקופה 20 בגיל נסעתי הרב למזלי
 הדברים אותם בכל מצויירת לפאריס. שנה

 גאה אותי. פיטמו ומורי ידידי שהמשפחה,
 האמנותית־המוסי- השכלתי על הייתי מאוד
 הייתי אלי המקורבים כל ולדברי קלית,

 התבונות אלה, כל ועל ומוכשרת. יפה
חברמניות. חוצפה, ביטחוז, — הצבריוח
הרא ברגע לפריז, כשהגעתי אני, זוכרת

 הארכיטקטוני, היופי למראה נדהמתי שון,
 הצרפתי. השארם הנשים, יופי האלגנטיות,

 הפרת מסורבלת, נסה, עצמי את ראיתי
 נוכחתי שלמדתי בבית־הספר נם תרבות.

בסבי אותי שחשבו כפי נאוז שאינני לדעת
 מוכשרות, — פרים בנות את ראיתי בתי.

במאמ בעלות־טעם. חריפוודשכל, עדינות,
 לרמה לבסוף להניע הצלחתי רבים צים

תסרוק את שניתי להן. דומה להיות שלהן,
לעדי שלי האיפור צבעי את החלפתי תי,
שו בצורות להתאפר למדתי ייתר, נים
 ב להתחשב לדבר, להתנועע, למדתי נות,

 השכנים בחיי להתערב לא הפרט, חופש
התלמידים.

 יתכז לבד, יא זה למדתי. לא למעשה
 בקיצור החברות. או האווירה בהשפעת

חוש ברהוב צרפהיה. כמעט ארצה הורתי
ה העיקר. זה לא אד תיירת, שאני בים

 אי־יכולת באסוז, מרגישה שאני הוא עיקר
 נדהמת אני בארץ. חזרה קשרים לקשור

 חוסר-הטעם חוםר-השקט, מהפרובינציליות,
 דיזננוף ברחוב הצעירות הבחורות הטוב.
 באירופה בחורה אף אותי. מגעילות ממש
המבוגרות, הנשים כזו. בצורה הולכת אינה

 לכמה שאלתי לתל-אביב מבאר־שבע בנסעי
 שישב משכז )1255( הזה העולם את רקוח
 ״הז המאמר את ראיתי בו בדפדפי לידי.

 ועתה נתז. א״בי של לאהוב״ יודעות לא
 שלא יכולתי לא המאוחרת השעה אף על

החצוף. מאמרו על לענות
נימרוד, אל! הבחור על לסיפור משהנעתי

לש רציתי בצחוק. לפרוץ שלא יכולתי לא
 יבוא מחר אם הנכבד, המחבר את אול
 אוסר בארצו שהמנהג רחוקה מארץ אדם

 אף חיבור על-ידי נעשית שלום אמירת כי
 להכירה שירצה בחורה כל האם — נאף

באפו? אפה לחבר תצטרך
 אמרו שהרי קיצונית, דונמה זו אי!
 אלן רצה רק אילו ברומא". רומאי ״היה

 את לוחץ שהיה בטוחני להכירה, בכנות
 יד מנשק נבר אי! בחו״ל שגם דומני ידה.

ה מה, אלא בעיניו. חז המוצאת בחורה כל
 מכולם, אחר להיראות רושם, לעשות רציו

 אילנה שאותה סבורני רעתו. על העבירו
 יתכז אבל המחמאה, על באי־הנבתה טעתה

 שכל שהבינה כזו, בצורה ניתנה שהמחמאה
 להמשך תביא — תורה אף ולו — חשובה

 חריפים, למשקאות בקשר לה. בלתי-רצוי
בער היטב מתאמצת היתר שלו לי נדמה

ש סובר היה ובשמותיהם, המשקאות בוב
 לבאר, מסביב ימיה את מבלה זו נערה

השטחים בשאר מצומצמת שהיא ומכאז
אפילו נבר, של מבט מחניף אשה לכל

 איד תלוי אבל חוץ. כלפי זאת תכחיש אם
 לא ואף בחלוז־ראווה חפץ אינני מסתכלים.

 ולו אשה, כל צנע. בזמז שוקולד חבילת
 לה יחמיא רוחנית, מבחינה בנשים הפחותה

 או במקום היה שאמרה שהמשפט יאמר אם
כשהנבר אד מעניינת. בצורה הובע הרעיון

מוריד הוא העטיפה, את רק בה רואה
הקליפה, את ומשאיר תוכה את ממנה
החייתיים היצרים את בה לעורר ומנסה
נגדו. תתמרד אישיותה כל אז — בלבד
 כתגובה יבוא קל שחיבוק מתנגדת אני

 שי דקות חמש לאחר נאה חיצוניות על
 - המשיכה על במובז המתבססת הברות,
 אם לו, מתננדת אינני אר בלבד. גופנית

 אחר בילוי או שיתה ערב של בסיומו יבוא
 — בה שולטים שהיצרים אשה רק נעים.

 תרגיש — בה שולטים והשכל הרגש ולא
 אחרי הבא קל מחיבוק נהנית עצמה את

דקות. חמש בת שטחית הכרות
ה־ אצל כי מהרעיה, מסתייגת אף אני

ה נסבל. אמצעי רק היא האהבה צבריות
 איטה. כל אצל כמו אמצעי היא אצלו אהבה

המח ״האדם בספרו פיטינרילי שאמר כמו
 ביי כמנע האהבה את ״להנדיר אהבה": פש
 על אמרו באילו לזה דומה גופות, שני

 מתכת דיסקוס זהו כי מכסף צבאית מדליה
 האהבה את להפריד אסור לפתיל.״ המחובר

 היא פעולודהאהבה כי ומרקעה. מנורמיה
תוכנה. ולא שלה הסמל רק

 העצבים במערכת השינוי שבנלל דומני
ש — פעולח-האהבה את לסיים הנבה יכול
ראשה בז לא וללכת. עצמה לשם תהנעש

שמע מציין, עצמו שהמחבר שמחה אני
 יחטי-אהבה לקיים המוכנות הצבריות טות
 את מראה זה בעיניהן. ח! המוצא נבר עם

 האדם מותר כי בהבינז הגבוהה, מוסריות!
 ה־ האהבה את שיחפש מי כי הבהמה. מז

חשו בקדן־רחוב למצאה ידע בלבד, נזפנית
כה.

תל־אביב ריני,


