
 שבהמות־ד,עבודה מקווה ״אני :התוכנית מי
מחיי־הבוהימה.״ הצעיר השחקן את ירחיקו

בת־ים
ר אורח ל מו פ׳ מונו
 בעלת ח׳וף־יס, חברת בין הממושך למאבק
 בית- לבין בת־ים, של שפת־ימה על המונופול

 היתר, עליו׳ השוכן יפו־קפה, הקטן הקפה
 שסירב הקטן, בית־הקפה : סמלית משמעות

 הפיצויים כל את דחה החוף, שטח את לעזוב
 הרואה האפור, האזרח את ייצג לו, שהוצעו

 החברה, לכולם. כשייכת הרבים רשות את
 להפוך רצתה גבוהה בגדר החוף את שהקיפה

הפרטי. לרכושה זו רשות

 בפסק־הדין האזרח. לצד החוק עמד הפעם
 בת התנגחות לאחר שעבר, בשבוע שניתן

 חברת של הדין עורכי ארבעת בין שנתיים
ש פ יעקב הקפה, בית פרקליט לבין חוף־ים

לחלו תוסר ״הגדר :חשוב תקדים נקבע לב,
 דבר נעשה בו מקום, ובכל — בבת־ים טין

דומה.״

ציילנים
ב ל צ ע־ ס מ

 של בלונדי עתונאי א., אלפרד לכשהצטרף
 לישראל, ציילנים למסע השוודי הז׳ורנאל

ל לקוחות כתבותיו בשורת למשוך במטרה
 מכונת־ על נוסף עימו, לקח הבאים, מסעות

 אילזה בשם ידידה, יהודיה, רקדנית הכתיבה,
בארץ־הקודש. לבקר מכבר זה שהשתוקקה , פ

 רצוצה) (באנגלית טען שעבר בשבוע אולם
 רובין, מאיר התל־אביבי, שופם־השלום בפני

 השפה ידיעת חוסר עברית. מדבר אינו כי
 המיוחסת האשמה את להבין לו הפריע לא
 רמת־אביב, במלון חדר לתוך פריצה :לו

לגנוב. במטרה
על־ ההזדמנות באותה קלאפר לכשנתפש

 לסוב־ יצחק האנגלי התייר החדר, בעל ידי
(באנ ארוכה הודעה במשטרה מסר סקי,

 קלא־ פגש מרמלה שיחרורו לאחר : גלית)
 לגלות, סירב הוא שמה (את בחורה פר
 — לבית־המשפט אותה להביא לא כדי

 לחםוך אתה, להתחתן רצה כעדה) אפילו
 בלגיה. לארץ־מולדתו, אותה לקחת כדי כסף
הת רחבי־הארץ, בכל עבודה חיפש הוא

 ״שהוא האסיר שיקום למען הועד מן אכזב
״אחד גדול בלוף  וערב לתל־אביב חזר !
רנזת-אביב. מלון ליד עצמו את מצא אחד

 השניה הפעם זאת היתד, שניה. פנישה
 בפעם רובין. השופט עם נפגש שקלאפר
 שיחרורו לאחר מיד אצלו ביקר הראשונה
 האסיר לשיקום בועד חבר רובין, מהמאסר.

 הבטיח לקיבוץ, לצאת לו יעץ המשתחרר,
 העדיף קלאפר אולם הדרושה. העזרה כל
 בתל־ נשאר הכפר, חיי על העיר חיי את

אביב.
 דעה היתד, לשופט כי הנאשם טען כעת
 תיקו בירור את להעביר ביקש נגדו, קדומה
 לא מדוע השופט לשאילת אחר. לשופט

 דין. עורך אני ״אין : ענה קודם, זאת ביקש
 כשעמד אולם בפרוצדורה.״ מושג לי אין

ה המשפט לבית תיקו את להעביר רובין

 שבועת־ באשמת לדין הועמדה ברבש לאה
שקר.

אופנה
ז 24 עו ש

 של השנייה בקומה אשר ,חדר־ד,מדרגות
 השבוע, הפך, התל־אביבי, רמת־אביב מלון

 ונעליים. כובעים שמלות, של זמני למחסן
 אביבה מלאת־הגוף׳ הישראלית, היופי מלכת

 את החליפו התמירה איש־שלום ועכסד, פאר
 מקצועיות. דוגמניות של בזריזות שמלותיהן

שחי גדול, קהל נאסף המלון, באולם למטה,
 אופנת־הקיץ תצוגת זו היתר. :להופעתן כה

הצעירה. ח־יצו של השנתי בנשף
 בחיי שעות 24ל־ מוקדשת היתד, התצוגה

 לשעתיים), (שימלה ׳דוגמות 12 כללה אישה,
 וסייף־או׳קליק צר,דיים משעות־בוקר, החל

 (ראה לנשפים )3/4( מפוארות בשמלות וכלה
שי :התצוגה של הגדול החידוש תמונות).

 לנשים יאפשר אשר בכפתורים, מרובה מוש
 חלקים) (חלקים, השמלות את ולפשוט ללבוש

_____ מפליאה. במהירות
 של סוערות בתשואות :תקבלו הדוגמניות

 : הגברים של יותר פושרות תשואות הנשים,
ביוקר. להם תעלה התצוגה כי ידעו הם

שראל כל י
ת ברווו׳ רו חי ב ה
ש בחירות במסיבת האמנותית ההופעה

העבודה אחדות מפלגת על־ידי השבוע נערכה

מיועד הגדול הכיס ושחור. בצהוב שמלת־בוקר צווארון בעלת שחורה־לבנה, שמלת־אורגנזה בפסים ספורטיבית חליפה
אביבה היופי, מלכת הדוגמנית, של לכספה רק לא דרום־מע־ מטיפוס הכובע להורידו. שאפשר גדול, החדיש הכובע שחוריס־לבנים.

1 הוו רב שחור. קש עשוי קנוטייה הוא
משתת (שגיל במסע הלא־צעירים הגברים

 לצפות נהנו רק )60ב־ הסתכם הממוצע פיו
 הצעירה. הרקדנית של (הגלויות) בחמודותיה

שבח הזקנות הבתולות היו מרוצות פחות
ה מתחרתן הצטמצמה עוד כל אולם בורה״
 נאלצות היו בלבד, חיוכים בשיגור צעירה

ברטינה. להסתפק
שכנ אחד, לילה לכשגילתה השתנה המצב

 חזרה לא הרקדנית כי אילזה, של לחדר תה
(המוצ ההתמרמרות דליקת לתאה. הלילה כל

ה לכשעברו נוסף, דלק חומר קיבלה דקת)
 לגור לארץ־הקודש, לכשהגיעו מיד שניים׳

יחד.
 אלפרד בפעולתה. החלה הצניעות מכינת

 במסע להמשיך הברירה בפני הועמד הצעיר
 המסע. בלי בידידותו להמשיך או ידידתו, בלי
השניה. הברירה את העדיף הוא

 מסע־הצלב מסתיים היה אחר מקרה בכל
ש אלא הצניעות, בנצחון הצניעות של הזה

 גורם העתונות מהווה כאן, כמו שלא בשוודיה,
 המקומי, סוכן־החברה בו. להתחשב שיש
 לביתו, הצדדים שני את הזמין ארמוני, משה
 ידי- : בפשרה הסתיים הממושך הריכוך ומסע

שו ואילו הקודם, לתאה תחזור דת־העתונות
להת תמשיך העתונאי ידידה של הכתבות רת

 ציילנים על להשפיע השוודי, בז׳ורנאל פרסם
דומים. קודש למסעות לצאת נוספים שוודים

שעים פ
ואי-ידיעה ידיעה
 שנים וחצי 4 בילה )31( קלאפר פילים

דוברי״עברית. בין ברמלה, ובבית־הסוהר

פאר, פייף־או׳קלוק. לתה הנדועדת לשינולה 1

 ביקש :בחוק בקיאות הנאשם גילה מחוזי
 לכניסה, מפריצה האשמה סעיף את לשנות
ה כלי־פריצה.״ כל עלי מצאו ולא ״היות
ב וצילצל כך, על מחמאה לו נתן שופט

פעמונו.

שפט מ
ת ש ת בשת■ מע דו מ ש

ל רגילה היתד, כסופת־השיער, ברש, לאד,
 מפעם חדשות שמלות לתפור יפה, התלבש
 להפגין הזדמנות לה היתה השבוע לפעם.

 שופט־ לפני רגיל. בלתי במקום לבושה את
 חקירה נגדה שניהל שטיינברג, חיים השלום,
שקר. שבועת באשמת
 שתי ברבש לאה תפרה מספר חודשים לפני
 לאחר מספר ימים לסלאו. חיה אצל שמלות

 חוב לסלק עליה כי התופרת לה הודיעה מכן
 סירבה, ברבש השמלות. תמורת ל״י 75 של

 מיהרה לסלאו דבר. חייבת היא אין כי טענה
 שטר, הציגה ביותר, הקרובה המשטרה לתחנת
ברבש. על־ידי כביכול שנחתם

 מכס התל־אביב השלום שופט בפני גם
 היא אין כי ברבש לאה טענה צ׳רנובילסקי,

 טענתה את סמכה אחת, פרוטה אף חייבת
 לוי, אברהם לבתב־יד, מומחה של בעדותו

במשטרת־ישראל*. ששרר. מי
 למשטרה המליץ עדותה, את השופט-קיבל

 מסמך. בזיוף התופרת את להאשים
: פיה על הקערה את הפכה המשטרה אולם

ב יעבוד שהוכרח יאחר התפטר הוא *
שבתות,

השינזלח. את המקשט לבולרו, גס אלא

 בפתח־תקווה הכחולה הציפור בבית־הקפה
 (ללא לזוכים כפרטים חולקו בה הגרלה כללה

 ברווזים, תרנגולות, הקהל) מצד השקעה כל
וממתקים. יינות עוגות,

ר ד ת צריך ס היו ל
 התפרסם ליל־הסדר של סטאטיסטי סיכום
 1526 באו לסדר יגור. קיבוץ בעלון השבוע

 אזרחי־המקום, 699 אורחים, 352 מתוכם איש,
ה להתקנת לפן. א, ותלמידי נח״ל אנשי 25

 עץ, לוחות 410 נצרכו והספסלים שולחנות
 איש 166 נעצים. 2137 — המפות ולפרישה

 עוף מנות 1766 הגישו בתורנות שעבדו
 500 בוסתות, 6000 עופות, 440מ־ שהוכנו

 חבילות 100ו־ יין בקבוקי 240 ליפתן, ליטר
מצות.

שה בו ש ק ע ד 1 ב ח א
שב חולה בישוב הבוחרים רשימת לצורך

 הודפסה )08671 :הקלפי (מספר כינרת נפת
 אחד שם הכוללת עמודים, ששה בה חוברת

יחיד. בחירה זכות בעל של
ת הרווק ר עז ■ ל ק חו ת־־ הבל

 מטעם הניתן ל״י 55 בסך מענק־הלידה
 גם חל יולדת לכל לאומי לביטוח המוסד

ה הבהיר זאת — לנישואין שמחוץ לידות על
 ה־ המחלקה של תלונתה על בתשובה מוסד

הוג התלונה באר־שבע. עיריית של סיציאלית
 חלק תשלום את עיכב שהמוסד לאחר שה

 במטרה בעלים, ללא יולדות לשלוש המענק
 לטפל העתיד הסוציאלי המוסד לידי להעבירן

בתינוקות.

להע מישהו אותי מבקש לפעמים
 כלשהו חומר מכתב, עם יחד ביר׳

 אחראית שאינני מובן אחר. למישהו
שא כפי האמור. החומר של לתוכני

 החזר הנני אני רבות, פעמים מרתי
בלבד.

חשוב לא הפרצוף
 מכתב ישנות יא במפורש נתבקשתי

 :כישונו אותו מוסרת והריני זה.
 השכיה-תי- בער נאה, ,24 בו ״...בחור

 אינ־ נערה עם יהתכתב מבקש כונית.
 עי חוש־הומור. בעית ובעיקר טייננטית

 הפנים מראה .22י־ 17 ביו יהיות נייה
 נושא כי עי יהתכתב מוכו משנה. אינו

 ב4החי. בחור שאותו מניחה אני שהוא.״
 הוא יעשות יכויה שאני מה שבי

 להוסיף יי ירשה — ממני יעשות מיטיב
).915/493( :מספרו את

וגבולות הווי קומזיצים,
שאי בעיי צעירים שי בחורים חויית

 נוער) תנועות חברי וישעבר חלוציות פות
 עייהם שורה כאשר יודעים .)915/494(

 הם וקומזיצים. החי ערבי יארנו המוזה,
 וירוחכה יאורכה בארץ יטייי אוהבים

כהו בנכויות. במצב יהתחשב סביי
 הם בעורקיהם. מיץ־ענבניות יחוסר כחה

בארץ. הקרביים החייות באחד משרתים
 עם יהתכתב איה צעירים שי רצונם

מפונקות״. תהיינה ״שיא דומות נערות

וחברהמן 17,5
 משום הסבורה, נערונת היא )915/495(
 ביותר, גבוהה איננה היא שאם — מה
 הוא שאף צעיר עם יהתכתב עייה הרי
 נחמד. יהיות (כס עייו כזה. יהיה יא

 היא .17.5 ובו חברמן חוש־הומור, בעי
 ימכתבה מעיותיה. פירוט את חוסכת

 :השינרתית והבקשה כן. אייו. הראשון
ו יש ״אם תמונה...״ שישיח דם, י

משנה איננו יופי
 משנה. איננו יוסי כי הסבור אחד עוד
 )915/496( הוא — האישיות היא העיקר
 הוא ומשכיר. צ׳כיה ויייד 80 בן שהנו
אקטואריים. נושאים עי יהתכתב רוצה
עדינה ויד אביכים 17

 ובי־ טיורים פוייטיקה. שירה. ספרות,
 חייי שי התענינותן מרכז הם רויים,
 המחכה )915/497( 19 בן צעיר קרבי

 17 בת עדינה ביד כתובים ימכתבים
בו. הקרובים הנושאים עי אביבים, יי
למיסטיות שנעץ

 בני הארץ, ירידי חיפאיים, צעירים שני
משו שהם אומרים >915/ 498( 22—23

 (יה!) המיכטיות הטבע, אחרי נעים
 עי ישמור כדי והחיוך. הצחוק השיחה.

 שיא אפירו מוכנים הם זו מיסטיות
 זאת ימרות מכותביהם. עם יהתראות

 רצוי המתאים. בניי שתהיינה הם רוצים
 מוכנים הם אוים חברות, נערות זוג

אומ הם יבודדות. נם יהסכים יהואיי
 יהיות חייבת איננה השביתו כי רים

 ימרו האישי שמנסיונם משום ״נבוהה״
 איננה העורות השכית זו, ״השכרה״ כי

נדוי. דבר תמיד
 עלמות, או _ נערות

הף היינו
 השאיונים שבכי יי מסטר )915/499(

 שני תמיד חזרו חייו, בשנות שמייא
 163ו־ יידתו. שנת שהיא ,1926 ממסרים

בס״ם. נובהו שזה
 חשוב איננו חוא, אומר השאר, כי

 יקבי ברצונו שיש יעובדה פרט כרנע,
א הוא עימות, או מנערות מכתבים  ידע י

המתאים. המונח מהו בדיוק

מנהל כרבי
 ברכי עי העובדות מזכירות — :רחל

 בקריקטורות. בעיקר נמצאות מעבידיהן
 מקבית יהרתע שעליך אומרת זאת אין

 זו. ילדותית סברה בניי פקידות עבודת
 ראותו מניעות הו איו יעוים מזה, חוץ

 אותן. כופה מנהל) (או כששד ברכיים
 (קרח קטן משרד שימנהי חושבת אני
תס, מתארת שאת כפי חמשים ובן  יש או

 יהי" מכרי דאנות. שי מספיק כובד כיום
 יעבו־ ובכן, משקיך. את ברכיו עי סיף
 מכונת־ עי יותר וחשבי חביבתי דה,

ברכיים. עי מאשר הכתיבה

הטלפון
סי־ את מאד יי הזכרת — נייח:

 ה־ הנערה עי פארקר דורותי שי פורה
 כד. לחכות תמשיכי אי יטיפון. מחכה
 ה־ מה ידעת אוכל יא מדעתד, תצאי
 ש־ יהיות יכני התקשרותו. יאי סיבה
 לפנות יכולה שאת חושבת אני חיה.
 יא או וכביכול מכתב או בפתק אייו

 תשו־ לפי לשלומו. דאנה להביע כביכול
 תוכלי ואז עמדתו. מהי תדעי בתו.

 מן צאי תשובתו. קבלת ועד רהחייט.
כי לקולנוע, לחברה, לכי הבית  מקום, י

כד. תשבי אי רק

 ככל אלי הפונים כל על
פרו ־00 לצרף שהוא, עניץ

כגולים. טה

915 הזה העולס


