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: י ר ו  ג׳ינ־ אינני טועה, אתה — א
בזירהטרון. ראית אותי ולא ג׳ית,

נחמדה העיקר קל, או חריף
א הטבור )857/196( צעיר טי, שהו מנ  רו

 ,15—16 בגיל נערה עם להתכתב מוכז
 קל, או חריף, הומור חוש בעלת שתהיה

נחמדה. שתהיה העיקר אד
:לי אמרי מראה, מראה

 )857/197( 18ה־ בה הצעירה של הראי
ה שאני ה. לה משקף בזה, מצינ  ברונטי
בהחלט בינוני, גובה בעלת אה'  (לדבריה). נ

ה בהיותה סי מנ  חובבת, שחענית היתה בגי
שיך בדעתה ויש ד להמ די ם זו. ב  בינתיי
א רציני בחור עם להתכתב רוצה היא (ו

ת על בחורה) פילו ת הדרמה, אמנו  פפרו
בפרט. ומקורית בכלל יפה אלה אפורים בימים עידוד

פן עוסק ),857/198( צעיר איש או  ב
קה פעיל סי אי התכוון, בדיוק (למה במו

 נערה עם בהתכתבות רוצה יודעת) נני
כון, בית־ספר תלמידת 16־17 בגיל ש תי

ב עידוד מקור (ההתכתבות) לו תשמש
אלה. אפורים מים

שאי ם ההתכתבות נו  על להיות יכולי
ם !!קצועות  רצוי כאחד. וריאליים הומניי

מוסיקליים. ן,ף וחיים ספרים על
ט׳  חברה, חסר ),857/199( 25 בן סטודנ

ם, על להתכתב ישמח מודי  ועתו- ספרים לי
ש נערה עם יום־יום, של החיים ועל נים

ק עצמה את תמצא ת מספי  אינטליגנטי
ת כדי לו. לענו בבקשה להסמיק, לא

בד אחרי ח אותי שכי שלו ת במ  של מנו
ת, ה מחמאו פנ ר נ  )857/200( 22ה־ בן הצעי

 שאקשר אותי לבקש הנאה, היד כתב בעל
תו ה נערת עם או הי שי תכונו קצת לה ״ מ

ה ושתהיה ת.״ כנ שא כל על להתכתב מו  ני
א להסמיק. מבלי חופשי  השכלה בעל הו

טבע. ואוהב דקים רגשות תיכונית אכל... אותה, זרקו כמעט
ב המתפארת )857/201( צעירה נערה

א מקצת  ילדה להיות לעתים אוהבת שהי
מעט פעם ואשר רעה תי זרקו ״כ  מ־ או

״. לפני עזבתי אבל בית־הספר,  רוצה כן
 השכלה בעל ומעלה, 17 בן עם להתכתב
ת,  צרות הרבה בעל יהיה שלא תיכוני

ה (היא ם), כומר לשמש רוצה איננ דויי  לוי
שפחה חיי על ידבר ולא מעניין, שהיה  מ

ם את לפרט עליו ושלווים. שקטים שאי  הנו
ם תו, המעניני מונ את שיצרף ורצוי או ת

תו.

ש אלה לכל לב מקרב מודה אני
 לצערי שלהם. למסיבות אותי הזמינו
ליה יכולתי ולא לעיר מחוץ יצאתי

רצוני. אף על מהיכרותכם נות
ידי היוצרות, את בלבלת — ח. א.

גלילי. לילי להיות העונג לי אין די,
הסורר אילוף
האש — : הצפורניים מכרסמת אילנה

 אם כזה. במקרה לד תעזור לא נלוייה מה
א בעצמך תווכחי רגע, תחשבי  לא שהו

א חייב היה שה. לאותה לבו א פני  לא הו
תו ללמד רצונד אם וחסל. רצה,  לק*. או
תו להרחיק לא זאת עם ויחד  לגמרי. או
תו כשתראי הקלילה. בדרך נהני ב או
א והוא הבאה, פעם בו  לו אמרי ויתנצל, י

ב :בערד תל, שראיתי ״טו  לבקש רציתי או
תו באתי. שלא על סליחתך את  ערב או

טנו אלי, באו טפ סנו, פ מטפ  הרגשתי ולא ו
בר,״ שהזמן תו עו או  תעורר הפצועה נ

תו איג או ם לכך לד שנ תר לא בחברתו י
מן גישי חולף. שהז הקלאסי הסיפור
ט — ד. ולה נא  עוברת נערה כל כמע

א בת תקופה,  קשיש בנבר מתאהבת הי
 הייתי בה תקופה <היתה ממנה הרבה

ם, נאנחת ה את רואה כשהייתי בנענועי
 צורה לו היתה — שלי להיסטוריה מורה

ף.) של שו  אליך, חביב שלד המעביד ינ
מין שוקולדה, לד קונה לו אותך הז  אפי
ח אני לקולנוע. פעם כנ  אתד להתערב מו

שתו לד יספר שבקרוב ה אינה שא  מבינ
א לרוחו, כו׳ אומלל שהו כו׳ ו . ו כו׳  זה ו
א להיות מחניף באמת ש תו נו  של התענינו

אדו לכיפה קרה מת תזכרי אבל המנהל,
שתה מה, שנע כ אינך מדי. סקרנית כ מו
תו לדחות רחה  2או הכל, אחרי בגסות. או

 פעם! רק לו אמרי עבודתך. למקום זקוקה
ת תה בהזדמנו או או זהבי ״סר ? הנ  מהז (

ר כד כל אתה שמו) יהיה שלא כי  מז
״ הדוד את לי ! ע ש הו חו אני כן אחרי י

שו- את בעצמך לקנות שתצטרכי שבת  ה
שלך... קולרה להכירך...״ נעים ״היה

דאי אתה — :*כיל,ה מו נאה ו ־ כ לי פו  נ
ץ. ?רב אחרי און שבתי אני אופטרלי  הו
שמוע רוצה באמת אתה אם  דעתי■. את ל
 הוא: פלירט יפה. לא היתה התנהגותך כי

שע נחמד דבר שע שר ומ  בר לוקחים כא
ד סחררת אתה הצדדים. שני חלק מי ס ק  ב
ה שלא דינה, של הקטן ראשה את  הבינ

א מתגאה אתה וכעת חכמות,  התאהבה שהי
ת״. ״לא ואתה בך או מחבב אתה התכוונ
ד תה או אינך מ ב רוצה ו  אם לה. להכאי

ת הנח לכך, מתכוון אתה ת לנערו בו  טו
מות ת ותמי אה לכל המאמינו ת מחמ תנ  שני

ל שלך כשרון־המשהק את והפנה להן,
דעו אלה תו. להעריך שי או

בנזרחב
החול מסך מבעד

להתקיד העדיפו הערבים
 שבוע להיות צריך זה היה הכללים כל לפי

 שולחן על הישראלית. המדיניות עליונות של
 פרשות שתי מונחות היו הבינלאומי הדיונים

ל זקוקה היתד, לא בהן ישראל צידקת אשר
 סואץ תעלת על מצרים מצור ;הוכחה שום

במעלה-ר,עקרבים. והתקפת־הדמים
 להתחרות היה יכול לא לבדו שהצדק אלא

 שמיתרי- המערב, המדיניים. החיים בעובדות
 לא קיביה, מפרשת נרעדו הדיפלומטיים נפשו
 לסדר" בנגב הרצח מעשה את להעלות נחפז
 הערבים אחרי להוטים מדי יותר *הם היום.
 התלוננו נגדם,״ רציני בצעד שינקטו מכדי

דוברי-ישראל.
 יהיה המצב שתקו. מצד* האמריקאים,

והכ בהודעות צורך כל היה ולא למדי ברור
 שג- את לראיון לקבל סירבו אפילו הם רזות.

 הם אף יכלו הערבים אבן. אבא ריר־ישראל
הע הם להישכח. העניין לכל להניח לשתוק,

להתקפה. לצאת דיפו
 בשתי בחרו הם מחייכות. המסקנות

ישר מדינת היתד, כמובן, הראשונה, מטרות.
 לאורך תוקפנות במעשי אותה האשימו הם אל.

ה בביום מסעות-כיבוש, בתיכנון הגבולות,
 רוח את להבאיש כדי במעלה״העקרבים׳ רצח

 ארצות-הברית. היתד, השניה המטרה הערבים.
 הסטייט יחס על התלוננה שישראל בזמן בו

 אותו את הערבים האשימו כלפיה דיפרטמנט
 ומוגברת גלויה בתמיכה רב״חשיבות משרד

במדינת־ד,יהודים.
 רוז המצרי השבועון תיאר בקריקטורה,

 ואת כעכבר ישראל מדינת את אל־יוסוף
 מזרי- ואנגליה אמריקה כחתול. ערב מדינות

מנ דולארים, של מוגברות מנות לעכבר קות
 החתול״. את שיאכל ״כדי ולפטמו לנפחו סות

 נידון הנסיון כי השבועון, הסביר ברור, אולם
 היטב לשקול לאמריקה מוטב וכי לכשלון
שלה. האמיתי האינטרס מונח היכן ולראות
 מיותרת היתד, הקד,ירי השבועון של עצתו

 שקל כבר האמריקאי משרד-החוץ לחלוטין.
 אותו שחייבו מסקנות — מסקנות לידי הגיע

 יחייבו ואשר בנגב הרצח ממעשה להתעלם
 דומים ממעשים להתעלם ספק, בלי אותו,

לבוא. בעתיד

מצרים
הבחירות את ■בין מ׳

הפיר איתנה עמדה שנה מאלפיים למעלה
 השבוע, בלוקסור. המלכים עמק של מידה

הת בה, טיפלה ארכיאולוגים קבוצת כאשר
 סמלי מעשה זה היה מצלעותיה. אחת מוטטה

 שם מצרים, ברחבי שעה אותה שהתחולל למה
 והולכים׳׳ גדלים בבקיעים המשטר התפורר

אדירים. הדי־נפץ בליווי
מס פצצות חמש על־ידי נגרמו הדי־הנפץ

 שעו* כמה כל בקהיר שהתפוצצו תוריות,
הפצ באה תחילה האחרון. השבת יום משך

 פרבר־גנימ מעאדי׳ של הרכבת בתחנת צה
 וו־,מוריקה״ הקטנה התחנה הנילוס. גדת על
 היתד. שעה, חצי כל רכבת־דיזל עוברת בה

 באדמה קטן בור חפרה הפצצד, מאדם׳ ריקה
נזק. כל לגרום מבלי

 היא הצהרים. בשעת באה השניה הפצצה
 עלי, מחזמד מועדון חלון אדן על הונחה

 נשאו פעם אשר חברי־המועדון, העיד. בלב
 בקר שעה תה א, סעדו אצילות, תוארי כולם

 שמשות, כמה נופצו הבית. של העליונה מה
נפגע. לא איש אך

 במקום היא אף התפוצצה השלישית הפצצה
ה המקומות אחד גרופי, בית־קפה : מכובד

לשלו המשדתף במרחב. ביותר מפורסמים
 מקומות־ריכוו שימשו הם המקומות: שת

 בני לבין זרים בין מקומות־מיפגש או לזרים
 הנוספות הפצצות שתי העליונות. השכבות

קהיר. של האוניברסיטה בתחומי הונחו
זר. היה לא בשלטון. להיות רוצים

הת לקראת צועדת שמצרים היחידי הסימן
 לאחר בלבד ספורות דקות כללית. פוצצות

 מאוניברפיטודקהיר סטודנטים מאות שכמה
ברחו בעד־ממשלתית בהפגנה לצאת התארגנו

להפג אחרים סטודנטים התארגנו העיר, בות
ה האחים אירגון חברי אלה היו נגדית. נה

 שלא ד,מפורקים, הוואפד ומפלגת מוסלמים
 לארגונים; שייכותם את להסתיר אפילו טרחו

בלתי־חוקיים.
על״ הראשונה ההפגנה התרת את ניצלו׳ הם

דרי את הם אף להשמיע כדי השלטונות ידי
מפלג פעילות על האיסור ביטול : שותיהם

ה העברת העצורים׳ העסקנים שיחדור תית,
הרא תפקידה אזרחית. לממשלה מיד שלטון

 המפגי־ דרישת לפי כזאת׳ ממשלה של שון
ביולי. הבחירות הכנת להיות נועד נ׳ם,

ביו קלושים היו להיענות שסיכוייהם אלא
 תהליך את שהחלו מועצת־ר,הפיכה׳ קציני תר•

 את לסלק ניסו כאשר בעצמם, ההתפוררות
 לוותר מוכנים אינם כי בפירוש הכריזו נאגיב,

בחי לעריכת הסכימו אמנם הם השלטון. על
 היטב יודעים הם אולם דימוקרטיות, רות

ל כמעט־תמיד היו אלו בחירות תוצאות כי
 את והכינה בשלטון שישבה הממשלה טובת

בעצמם. למלא הם רוצים זה תפקיד הבחירות.

סעודיה
p המלך in י ~ ל־קדב״׳״,

המגדל אדם ; הוא ענוו זקן, המגדל אדם —

 קובע זאת הנהו. ומתגאה גאוותן איש שפם,
 איבן לסעוד המדבר. בדואי של הדורות מוסר
 וגם שפם גם יש סעודיה, מלך אל־עזיז׳ עבד
 מקום אצלו תופסת שהגאווה מאחר אולם זקן.

במ למעשה־תפארת. זקנו את גם הסך גדול,
 הפנים׳ את המכסה עניוו, פשוט׳ זקן קום

 יותר המתאים זקנקן הממושקף המלך טיפח
 שומר לבדואי מאשר איטלקי אופירה לזמר

מצוות.
 לגאוותו. חופשית יד נתן בקהיר׳ השבוע,

 עשרות בפני נגיב, מוחמד הנשיא במשרד
 הוא ז רושם ברוב הכריז וצלמים, עתונאים

הער בליגה חיים רוח להפיח כוחו בכל ינסה
יש מדינת חיסול את ראשון כצעד מציע בית׳
 כדי הקרבה מעשה כל בפגי אהסס ״לא ראל.

החוקיים.״ לבעליה הערבית הארץ להחזיר_את
 משך זה, נושא על השניה הכרזתו זו היתד,
 המלכות כס על עלה מאז החודשים ארבעת

אביו. מות עם שהתפנה
 מקרה זה היה לא אדרבא. :מלחמה

 ארצו הישראלי. לפתרון נטפל הוא שדווקא
 רוב ממלחמת־העצמאות׳ סבלה לא אמנם

 תל־ של קיומה על יודע אינו אף א,כלוסייתד,
 אל־עזיז עבד איבן סעוד המלך אולם אביב.

 — במרחב ביותר חשובה דמות הנו אל־סעוד
 לארצות־ המוחלטת נאמנותו בשל בעיקר
 אחדות על לשמור עליו שכזה ובתור הברית.
המערבי. בצד הליגה,
 גילה מאוחדות׳״ ערב שמדינות זמן ״כל

 לגוש יצטרפו ״לא אמריקאי׳ לעתונאי פעם
 נייטרלית. במדיניות ינקטו לא ואף המזרחי

 שיווי־ מבטיחים שלהן המגוונים האינטרסים
מהפכני.״ שינוי כל מרשה שאינו ,משקל

 כבי־ הוגדר אמנם בקהיר הנוכחי ביקורו
 דעתו מה נשאל כאשר אולם קור־נימוסין.

ל וסירב הת,״רכית־פאקיסטאנית, הברית על
 אופי גם יש לנימוסיו כי ברור היה השיב,
 בא אוהב־האמריקאים שליט־המדבר :מדיני
 האמנה הקמת עם להשלים מצרים את לשדל

 זאת בצורה אליה. להצטרף החדשה, המרחבית
 ובת־ הערבי העם תועלת את לשרת הוא יוכל

 הקשרים את להדק כדי אם אמריקה. בריתו,
 קטנה מלחמה דרושה הליגה, בתוך הרופפים

 להקדיש מ,־כן הוא אדרבא. — היהודים עם
הנו האדיר מזרם־הדולארים חלק זו למטרד,

האמריקאיות. הנפט מחברות אליו הר

הקטן ההבדל
 ׳ ב, נערה צעירים שלושה תקפו בתל״אביב

 חצות" לאחר טרומפלדור ברחוב שעברה דדת,
נוכ בלתי״רגילה, בהתנגדות נתקלו הלילה׳

 יעקוב בשם צעיר היה שזה לאכזבתם חו
לנשף־פורים. והלך לבחורה שהתחפש עברון,

א ט ח שו ה ועג
 בגן" שנערכה הילדים בחגיגת בתל־אביב,

 של בתחפושת חמש בת ילדה הופיעה החיות,
הסבי מרות, בכתה משחת״שנייט, שפופרת

 מפני כך, להתחפש אותי הכריחה ״אמא רה:
השניים.״ את הבוקר ציחצחתי שלא

שמן דג
 שנולד, בנו למשקל דייג נשאל גב בעין

 השיב: היומי, הדגים שלל על שעה אותה חשב
טון.״ ״ששד,

שיבנוע בח
לבד למכור זריז סוחר הצליח בבאר״שבע,

במ ניילון, עשוייה כחולה כתונת־לילה ווי,
לקנות. בא שהוא העבאייה קום

עצמית תקיפת
 גרייסון, בוב נעצר טקסאס, בסן־אנטוניו,

 את שראה לאחר שוד, באשמת מבוקש פושע
 שלף מקומי, בבית״קפה בטלביזיה, תמונתו

הטלביזיה. מכשיר על באש ופתח אקדח
היחד הסנדלר

 מנהל זרייק, סובחי פוטר לבנון, בעאלה,
 מש" שגילה לאחר במקום, העממי בית־הספר
 של גמר תעודת לו אין כי הלבנוני רד״החינוך

עממי. בית״ספר
לכר קודמות העצות

ש בטענה מאשתו גט אדם דרש ברמלה
 בכל רצה הבית, עבודות כל את מזניחה היא
לתוכ שם מאזינה הסמוך, לבית״הקפה יום

הבית. לעקרת קול־ישראל ניות
ת כמו בכי

יצא נעצרה ארצות״הברית, בפ־לאדלפיה,
 בבית״מלון׳ גבר בחברת שנמצאה שעה נית,

 כי שהוכיחו תעודות שהציגה לאחר שוחררה
לה. שייך המלון

והמטרה האמצעי
 קלארק ג׳והן הפקיד קיבל אנגליה, בלונדון,

 תמות מביתך, היום תצא ״אם איום. מכתב
״כלב כמו  וללכת הבית את מלעזוב נמנע !

קי ממעבידו׳ הודעת״פיטורץ קיבל לעבודה,
 מאלמוני: טלפונית קריאה מכן לאחר מיד בל

לצאת.״ יכול אתה עכשו בסדר, ״הכל
חיובית □חבת

 ה" עובדי פנו ,ברית״ד,מועצות בקישינוב,
 לסיוד בקשר העיריה אל העירונית ספריה

 מתחמקות׳ תשובות קיבלו ,׳אולם־ר,ספריה
ב תיקרת״האולם את לצפות לבסוף החליטו
העיריה• עם חליפת־המבחבים העתקי

לטובה 11 ג□
 נעים בילבול התושבים נתבעו בפתח־תקוה

 אי״תשלום באשמת לדין גם״זו״לטובה ובאשי
עמידר. לחברת שכר״דירה

-אל־יוםוף״> ג״רוז הערכי והחתול הישראלי העכבר
— 1 מיאווווווווו
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