
במדינה
אדם דרכי

 את לפרסם אוכל כיצד (א) :דולי
 כל שאציין רוצה אינך אם .׳!כחבר,

 חברתו על (ב) ? עליך אישי פרס
עצ משל מכתב לכתוב יהיה המורה

 לכתוב. יודעת שהיא מניחה אני מה.
 את שאפרסם רוצה עודך אם ובכן,

ל לי להרשות נא הואילי מכתבך,
אודותיך. שניים או דבר פרסם

וקיבוצניק חייל נחמד,
אני 17,5ח־ בת נערונת ה ש  בזח מצינ

 היא התכתבות כי סבורה )918/604(
תח, מסלזרן עניין מו בר יש כן ועל ו
שות צונה  חייל, צעיר, בחור עם זאת לע

 נחמד. אבל יפה, דוקא ״לא שיהיה
מן רציני  כל אחרי רודף ולא הנכון בז

ס חברהמן שמלה... פו טי  — קיבוצניק. ו
״. יהיה שלא ני  נסתיימה לא בזאת סלו

ת רשימת א שלו. ההכרחיות התכונו  הי
פה סי  כחול־עיניים, נם להיות עליו כי מו
שיאהב כו השכלה וגם כן. טיולים. ו תי

א נית. ח הי  על דבר לומר רוצח אינ
 עצמה בעד המדברת לעובדה סרט עצמה
א נימנסית־ערב. תלמידת ,17.5 בת שהי

בלונדית חולשה
אג )918/605( ת כבר לעצמו. דו מו  לי

א והולכים. הקרבים החופש  ,18,5 בן הו
ת תלמיד שמיני ת ה עי. הספר בבי  המקצו

ען הוא ש טו ת, חולשה לו שי  לבלונדיו
 תהיה אליו הכותבת כי רצוי כן ועל
ת בעלת וגם כזו צוניו ם נאה. חי שו ש מ  שי

 עליה להכירה. הימים, ברבות בדעתו,
שבת לכר. פרט להיות  או תל־אביב תו

א רמת־גן.  אותה לעניין יוכל כי סבור הו
ם שאי  מוסיקה, :שהם עליו האהובים בנו
 לו איכפת לא טובים. וסרטים תיאטרון

א,' או סלונית תהיה אם  שלא ובלבד ל
המידה. על יתר גנדרנית

בשבילה הבאי, דברי
רז. ילידת )918/606( היא א  ,20 בת ה
ת, השכלה בעלת ת תיכוני מםטי  למדי סי

ת (לדבריה)  הבאי דברי בכל ומתענינ
 שמא דק (פחדתי בעולם המתרחשים

ה״). את בסוף תוסיח חז  מה כל זה ״
אילה ה אני למסור. שהו כנ ד לנלות מו  סו

א ולומר נוסת שלמית. שהי  ובכז, ירו
? בחורים

נערה... בל
כל לי אומר )018/606(  כל לעניז שיו

 ולא 15־־־11,5 על יעלה לא שנילה נערה
א .13ם־ פחות מו הו צ  תלמיד .15 בז ע

 אליו שתכתוב הנערונת על הששית.
הצו ובעת ונחמדה, רצינית ״קצת להיות

ר״. בעלת רר מו הו

ז יודע מי מכין, מי
ר חוש מו מצם ההו  עזר לא שלי המצו

 ),918/607( של מכתבו את להביו לי
תו מפרסמת אני כז ועל או, או מלו  ב

תו ממני, וחפקחות הצעירות אתו אולי
ולהעריכו. להכינו כלנה

ב (עד הצעירה תהיה  אשר שנים) כ״
שרונה ברוב ת הכתיבתי כ או  להתמודד תי

ה צעיר עם שראלי הצפון בן שנים, כ״  הי
ם על הרחוק, שאי  יחסי (א) :הבא־ם הנו
שי (ב) חברה.  של דרכו (נ) ציבור. אי

מצא לאחר ״העולם־חזח״.  הצעירה שתי
שרת, ת תוכל המוכ  זו והיכרות התמודדו

סה זוג בתוכה. לכלול  צעירים של נו
שרון בעלי מה. וניל כ דו
ומדע עגבניות מיץ דם,

שנה המס־־ימים .18 בני רעים שני  ה
מודיהם את ת, לי מיני ש רו )918/608( ב
ת נערות שתי עם להתכתב צים  חמודו

ת  להיות חייבות הן חוש־הומור. בעלו
בן. ,16 לניל מעל מו כ ש להוכיח כדי ו  שי
הן. את לצרה עליהן דם. להן תי תמונו

ם בעלי הצעירים שני ם על האלה המו  י
ם ונזע ם כי אומרי שאי ם הנו  המענייני

אטרון, הפרות, הם אותם לנוע, תי  קו
ה, לוגי כו קה פסי טי מדע. פולי ו

ככתובת טעות סייחה,
נני תמר. שרד אי ה. מ פורמצי  עוד לאינ

שאלי מעט תי ת  וה- האקלים תנאי על או
אטקה, צמחיה  קורסים של כתבות בקמצ׳

 (וננד) בעד תרופות למכונות־כתיבה.
הרזייה.

נערתי היא ידידי של נערתו
הנון, עדיו בחור נחמה.  מנצל האם ו

א ב של העדרו את הו ריו, הטו  כדי בידי
 דבריד לפי ? נערתו על ולענוב לחזר

 וחח־ קטן פלירט זה היה שלא הבינותי
שע רו, מפ צני על התנפלות אם כי מצי
 לארו- כד על לספר צריכה אינך עותו*•

ת לקלקל חבל סד, דידו  אולם שנים. של י
תו עודדת לא האם לי. אמרי  ? במקצת או

ת האפיזודה מכל התעלמי וב בעדינו
ת תפקיד את תשחקי ועל טקט׳ מו  התמי

הנפנעת.

 ככל חסונים-אלי כל טל
 סרו- ■00 לצרף שהוא, טניץ

כבולים. טח

0

)5 מעמוד (המשך

 המשאל כי — צופים 12000 הצביעו הכל
 היה צופה כל תמימים. ערבים עשרה נערך
 שישבו הועדה, וחברי שאלות להציג רשאי

 גובה על הפרטים את סיפקו רק הבמה, על
 כל שערה. צבע עיניה, צבע המועמדת

בגדים. החלפנו שעה חצי
 לך גורמת עבודתך האם :אותנו שאלו

 מה ? ירדן המלה פרוש מר. ? מדוע ? תענוג
י במטוס הנוסע מחפש ימה ? אדיבות זאת

 הייתי הסיום בהופעת המכס. קשיי
 לסר שנבחרתי כששמעתי יותר. עוד נרגשת

 משכו פה. לפצות יכולתי לא תזשונה, ני.ת
 טבעת : פרס קיבלתי הקריין. אל בכוח אותי
 השארתי ל״י. 7500 שערכה יהלום, בעלת
המכס. קשיי בגלל בחוץ־לארץ, אותה

 היו לא כליל. נשכחנו — היום ולמחרת
 מטוס בנו. הסתכל לא איש ועת,־נאים, צלמים

 חזרה ירד העננים, פני על שריחף הפרסומת,
הביתה. לחזור :אחד דבר רק רציתי לקרקע.

תיירות
כקטה־דן חקה הדס

 הפסח חג העדלידע, חגיגות תום לאחר
 שספון כי לשער, היד, אפשר העצמאות, ויום

 למעשה אולם יפסק, הארץ על שירד התיירים
אביב. בתל לא לפחות כך, הדבר היה לא

 רעבים בתיירים הוצפו הירקון רחוב מלונות
 לשיטה אפילו חזרו מלין בתי ובכמה לחדרים,

משמרות. בשתי שינה של והטובה הישנה
 ברטראם התנסה פנים, כל על כזה, בנסיון
מו סייאנס הכריסטיאן של עתונאי ג׳והנסן,

ב המארח השבוע הציע לו מבוסטון, ניטור
.38 מספר החדר את דו קטה מלון

 ג׳והנסן, סיפר רצוני״׳ את השביע ״החדר
 אחרי־כן ״אולם העיניים, וכחול הקומה גבה

 בקבוקי מספר הטואלט שולחן על מצאתי
 המזכירים אחרים ומכשירים מברשות בושם,
 שהדיירת חשבתי למראם. חייכתי נשים• ענייני

 היופי חרושת את כאן שכחה לי שקדמה
שלד,.״

ף ן. סו י ענ  המשיך השתנה״, ״המצב מ
 לתלות הארון את בפתחי כשגיליתי, ג׳והנסן,

 גברת.״ בגדי של שלמה מלתחה חליפותי, את
 הרים הוא לחשוש. הכתב החל זו בנקודה
 למארח. המשונה המצב את הסביר טלפון,

המנו התשובה באה שכחנו״, בכלל ״הו׳
 מד, בידענו לך לעזור פשוט ״רצינו מסת,
 אביב. בתל חדר להשיג אלה בימ-ם קשה

 על למעשה תפוש חדרך להסביר, לנו הרשה
 מספר ימים של טיול עתה העורכת גברת ידי

ב בו להשתמש תובל אולם הארץ, ברחבי
העדרה.״ זמן משך

 מדי עייף אך במקצת, התכעס ג׳והנסן
ההמ במקומו. נשאר אחר, חדר לחפש מכדי

 נזכר חצות״ אחר ״בשליש כך. אחר בא שך
 דפיקות לשמע ״התעוררתי החייכני, הכתב

 של ההיסטרי כשקולה חדרי בדלת איומות
 לד,כנם לי תן הדלת, את פתח :קורא אשה

״1 ייחדרי
 אילמלא מעניין להיות יכול היה ״הסיפור

ער בקריצה ג׳והנסן מסיים עיף,״ פה הייתי
 והמשכתי השני צידי על ״התהפכתי מומית.

לישון.״

התנגדו ההורים
״ישראל את אוהב ע- ״אבל  לפתע בקעה !

 לשיחות־חוץ הטלפונים מתא זעקת־שבר
 שבעת אביב. בתל המרכזי שבבית־הדואר

 את להחדיר ניסו בחוץ לתורם הממתינים
 התא, של האטומה לזכוכית מבעד מבטם
 תפקידה. את הזכוכית מילאה הפעם אולם

 תחנונים יבבות. של שעד, רבע לאחר רק
כשעי ,18 כבן נער מהתא יצא וקריאות־כעס,

 הפקיד לאשנב פנה הוא מבכי. נפוחות ניו
 שיחה מחיר ל״י, 147 של סכום לידיו ושילש

 בבוסטון׳ אימו עם שניהל דקות, עשרים של
 הזה העולם כתב לבקשת הברית. ארצות

:סיפורו את הנער סיפר

 נולדתי וחצי, 18 בן וויסברג, סס־פן שמי
 הם הורי להורי. בךיחיד ואני בבוסטון,
 מזה בבוסטון במקצועם העוסקים עורני־דיי

ה השנה למודי את סיימתי בבוסטון שנים.
 באוניברסיטה היהדות מדעי של ראשונה
במקום. היהודית

 של לסיור ארצה הגעתי 1954 בספטמבר
 ללמוד במטרה הבונים, תנועת עם שנה חצי

 אותנו שלחו ויושביה. הארץ את ולהכיר
 יום וחצי יום חצי עבדנו שם בלום, לכפר

 נערה ),23( שרה את פגשתי גם כאן למדנו.
הגילים, הפרש לא וחיננית. משכילה ת הוד

 להתאהב לנו הפריעו השונה, מוצאנו ולא
ברעותו. איש

 אחר כשראיתי ואמריקאי. הודית
 מתמהמה בארץ טיולנו כי מספר חודשים
 במשך טיילנו ויחד מצלימתי, את מכרתי

 או ישראל. של ולרוחבה לאורכה שבועות
 מכתב הביתה שיגרתי להינשא. החלטנו גש
ל שרד, את לשאת החלטתי על הודעתי בו

בארץ. ולהישאר אשר,
 :מבוסטון דחוף מברק קבלתי יומיים אחרי
 מסוכנת, התקפת־לב לאבי גרמה בשורתי

 את גייסתי הביתה. מיד לחזור נדרש ואני
 הלוואות לקחתי שרה. של ובספה כספי כל

בטל והתקשרתי לחל־אביב ירדתי מחברים,
 לחזור. בי הפצירה אימי בוסטון. עם פון

 בהחלטותי. פזיז אהיה שלא התחננה בכתה,
 שרה את אוהב אני כי רק לה אמרתי אני אך

ישראל. ואת
 ישלחו סטפן הורי : היקרה השיחה תוצאות

 חפצים לבוסטון, כרטיסי־טיסה שני לזוג
 מצידו סטפן המיועדת. הכלה את להכיר
 מאשר יותר בבוסטון נשהה ״לא :הבטיח

 לחיות — נחושה החלטתנו מספר. חודשים
״בישראל !

בכרא חופשה
 החולים בבית אחות לבני, שרה של סניה

כשהגי מבוכה הביעו בצריפין, הרופא אסף
 ג׳ מחנה תושבת ),26( שלמה לג׳וריס שה

 ג׳וריס ילדה אותה התינוקת את יעקוב, בבאר
 חסרת היתד! התינוקת קודם. אחת שעה

עיניים.
 את הקריבה בריאים, ילדים לשני אם ג׳ורים,
 להניקה המשיכה שדה, לפיטמת התינוקת

 מכן, לאחר קלה שעד, אולם דבר. לומר בלי
 מידה, התינוקת את ולקחה האחות כשחזרה

 חיים. רוח בד, אין כי גילתה
אי לחקירה. נקראה לציון ראשון משטרת

 ג׳ורים אולם מאומה, להוכיח היה אפשר
 היתד, החוק לה שהעניק שחופשת־הלידה

 בה היומיומי מעמלה הראשונה החופשה
 לפני מעירק המשפחה עלתה מאז זכתה
 זאת חופשה לבלות הוכרחה שנים, שלוש

הכלא. סורגי בין
 יעקב האב, יושב יעקוב, בבאר ג׳ במחנה

 עבודת על המתפרנס עבודה ׳מחוסר שלמה,
 למשפטה הפעוטים בניו שני עם מצפה דחק,

אשתו. של

חיים דרכי
דסעשה הלכה

 עברייני שלושה ניצבו שבועיים לפני
הא בסבריה, השלום בבית־המשפם תנועה

 הטיל השופט : במינו מיוחד לפסק־דין זינו
 לבנים שרוולים שבועיים משך לענוד עליהם

 שעתיים משך להשגיח שוטרי־תנועה, של
העיר. של שונים במרכזים התנועה על ליום

 שופט של נוסף מקורי פסק־דין זה היה
 עכו צפת, טבריה, (בין הנודד השלום
 של אחרים פסקי־דין בר־זאב. יעקב ונצרת),
:המוחשי חובב־הצדק השופט

ל נתחייב אשתו את שהיכה אדם •
הזה (העולם חודשיים משך פרחים לה הביא

903.(
 אשר אדם, של מכונית שליכלך צעיר •
ה את לנקות נתחייב בטר׳מס לקחתו סרב

חודשים. שלושה משך בשבוע, פעם מכונית
 לקופת־ בתור מהומה חולל מישהו •

 על לשמור עליו חוסל :פסק־הדין חולים.
שבועיים. משך התור
 השגחה, ללא ברחוב שיחק אשר ילד, •

 אימו : העונש מכונית. ידי על ונדרס כמעט
 הילדים על לשמור נתחייבה הילד של

 משך ביוימו, יום מדי מבית־הססר החוזרים
חודש.

 בר־זאב לפני הובאה הימים באחד •
ב כסף בהוצאת שנאשמד, מגדת־עתידות

 השופט, ״כבוד :האשד. טענה שווא. טענות
 : בר־זאב חייך העתיד.״ את יודעת באמת אני

 ?״ פסק־הדין את גם מראש לחזות ״התוכלי
 פסק־ה־ במבוכה. נשתתקה מגדת־העתידות

 לא שהיא תנאי על מאסר חודשיים :דין
שנתיים. במשך דומה עבירה תעבור
 לפני להופיע שב לא אלה מעבריינים איש

בר־זאב.

שראל כל י
מתוכות אגדות
 בישראל, לראשונה השבוע, נפתח בנהריה
 שהציג וטבחים, לאופים מקצועי בית־ספר

 ופסלים תמונות של תערוכה פתיחתו עם
תמו הכוללות ועוגות ממארציפאן עשויים

 הולדת לימי המכוונות אגדות, סיפורי של נות
לילדים.

תל־אביכית היסטוריה
 ילמדו העירייה, של החינוך מחלקת ביוזמת

ה הכיתות תלמידי ואילך, הבאה השנה מן
מק בתל־אביב העממיים בבתי־הספר גבוהות

 ספר־ בעזרת תל־אביב, תולדות : חדש צוע
 ויכלול אריכא יוסף על־ידי שייערך לימוד

 המצרים מימי תל־אביב־יפו אודות קטעים
היום. עד הקדמונים

וססורט תיאטרון
 תיאטרון — תל״ם מוסד של הצלחתו לאחר

 המרכז יושב־ראש השבוע, יזמו — למעברות
 ושר־ אברך, ישעיהו ההסתדרות של לתרבות
 של הקמתו את שזר זלמן לשעבר החינוך

 לעולים ספירט — סל״ע בשם מקביל מוסד
ומדרי ספורטיבי ציוד להמצאת שידאג —

העולים. למושבי כים

הארץ
ל הדדים את מחברים רבים צרכנים

(הארץ). המותרות לשעות מחיץ חמום
 רמת־גן הויפטמן, בתיה

 בלתי־חולוי. מקור־יניקה
 שהתגרשה ילדים, לשני אם ,4 בת אשד,

אחרונות). (ידיעות מבעלה. מזמן לא
לציון ראשון הינריך, רחל

1 5ה־ בן ...
ה לזונות אשראי תתן הולנד ממשלת

המשדר). (על צעירים
 תל־אביב הוכשטין, דניאל

? מס־הכנסה או מס־שעשועיס ותנבח
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כמירוץ־סופים ומתחרות מימין; פלשר(שניה דיילת
ליווי ללא יוצאות אינן גביוות


