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 הסלוני הנוער נגד חוצץ שיצאה הנערה

עוזי. בשם מאחד הבאה לתשובה זכתה
שהנע מה על קצת להגיב מוכרח ״אני

דוו רוקדים שהסלונים התרגזה, שלר רה
 ברורה במטרה עממית ולא סלונית קא

מינית. להתחכך
 עממיים, ריקודים בימיו ראה שלא מי
 להאמין יכול היה דבריה, שצף את וקרא

 טהרת על מתנהלום עממיים שריקודים
מה גם ראיתי במקרה אני האפלטוניות.

 ייצא ״עשן״ איזה לספר ויכולתי הזה מין
 ה־ ולעצם שכזאת. ״עממית״ מהתחכחות

 ה־ האפשרות הם הריקודים : התחכחות
 שהחברה בפרהסיה מיני למגע ליגאלית
להת מניעה אמצעי זהו לאנשים. העניקה

 בדוד ביטחון שסתום מעין ; פרצויות
 להשתחרר האדים לעודף המניח קיטור
הדוד.״ את לפוצץ מבלי

 לאשר או לחלוק שרוצה מי יש ובכן׳
! אדרבא י דבריו את

סלון ולא קיבוץ לא
אתי שבה ״החברה מצ ת אינה היום ער נ פק  מס

תי ת יותר או ת והחברו סלוניו ת אינו ה מו ס  קו
את, בכל במיוחד. לי ה איני ו ס  הקיבוץ לחיי נו

הבת שאני מכיווו ת או  מהחיים״ וליהנות לבלו
מספרת )940/757( לי כותבת  נערה שהיא ו

בבת יפה. ת מוסיקה, חו רו ה. ספ לוגי כו סי פ  ו
ה את להרחיב רצונה בנלל שת — אופקי  מחפ
ת היא ר עם התכתבו  דווקא יהיה שלא בחו

ה. לה דומה תי כונו ת ת! אחת היא ב  הנערות מאו
ם המחבבות סי פו במקצת. קשוחים טי

מלכסי חמודה, לנערה
ע, ת קולנו רו ע וטיולים, ספ ת מצי  להתכתבו

 לאלה (פתח־תקואי, מלבסי שהוא )940/758(
 בניל חמודה לנערה — 22 בז יודעים) שאינם

20—17.

והומור פיקניקים
שנית, נערה שהיא כיוון )940/759( רוצה רג

 יהיה אליה שיכתוב שהבחור (וחצי) 17ה־ בת
טי מנ א. אף רו ב, עליו הו הו א ה, ל מו ת כ עו  מס

פניים על  והעיקר פיקניקים הטבע, חיק אל או
בן) ר. חוש בעל להיות — (כמו מו ש את הו נו

ת אי שאירה היא ההתכתבו לו. מ

חלש - עברי בחיבור
שרת )940/760( א, עתה המ צב  התוודה ב

שכלתו את שעל בפני כונית ה תיו התי כניו תו  ו
ד טכניון ללמו ר ציוניו היו — ב בו  עברי בחי
א למדי. חלשים עולדה מקווה הו א זו ש  ל
תו תפריע התבתבו  תלמידת־ חיפאית נערה עם ל
שא כל על ,17 כבת תיכון שר שתחליט נו  וא

תו לרתק תדע ה. או תו במכתבי אר ם תפ מנ  א
לם, הריקוד. דרד על אינה א או ס הו פו  טי

בי טי ר בב ספו חו ע. ו לנו קו

מיני בל
ם מיני ״כל על שאי שם כלליים״ נו אלו (ב
ם אינכם הים, ת יכולי ?) ״ספציפיים״ להיו ר ת  יו

 עם )940/761( 24 בן צעיר להתכתב רוצה
שהי, נערה א כל ת ל כפ ר שתהיה לו אי סו מ

במקצת. תית

לדבר מי עם אין
,940/762( של החברה כל  נתנייתי חיל )

ם צעיר, צאי מ צבא נ א ב שהו שה חוזר וכ  לחופ
בה. מלה לדבר מי עם לו אין ן, טו כ ל'  רוצה ע
ת היה תבו תכ ה שאים) מיני כל (על ב  עם נו

ת נערה תה בת ,18—19 כב בה. או סבי

חיתי הגב׳ לכבוד
ת מציעה )940/763( שאים את להתכתבו  הנו

לוגיה כו סי ע. פ קולנו ת היא ו תב  שהינה לי כו
ת הארץ ילידת הופעתה 28 ב  לי יש יפה. ו

שם ד, אדיבה גם שהיא הרו א תה מאחר מ  שפנ
אר אל' תו אני ,,גברת״ ב מבי ה ה כ בו מ תמיד. ב

ז׳ואן דון או מפלינה
מדב עלי. מוטעית דעה לך יש : רחל

ב משתעשעת שאני לחשוב אפשר ריך
 סימני לפי ודון־ז׳ואנים מסלינות גילוי

וסלי מחילות ובמתן במכתביהם, הפיסוק
 זה את רואה אני לא׳ מוודה. ככוהן חות

 יכולה את תפריטים. במתן נאמר, יותר,
להותירה. או המנה׳ את לאכול

כטלית אוחזות שתיים
תעשינה אם אפילו :ורות גילה

 לא — קשרים תמשוכנר, או אן־דן־דינו
 שהוא זו את אוהב הוא לכן. יועיל
 אחת אף או השניה, האחת, את אוהב.
מכן.

חמש הקרוי אוטובוס
 בקשתה. לפי כנעני זקן גידלת :צבר

 והלכת נעלבת ולעגה. ראתה באה, היא
 שוב. לראותה רוצה אתה כעת הביתה.

.5 מספר אוטובוס על עלה ? לעשות מה

במדינה
)9 מעמוד (המשך

שע הצייר. התרגש הסתדר. לא הבנק עם אך
 מכתבים בחליפת הגדולה שביתתו אחרי מד
 זה מאחורי ״עומדים :דאלם פוסטר ג׳ון עם

 נסיעתי את למנוע הרוצים פוליטיים, גורמים
״לחוץ־לארץ !

איכ ״לא : בתוקף זאת הכחיש הבנק מנהל
ל שחייבים לכסף לדאוג עלי האדם. מי פת

ע מטיל אני חובו, את מחזיר שלא מי בנק.
המוס ושאר מס־ההכנסה גם צוו־עיכוב. ליו
״כך עושים הכספיים דות !

הרא תקלתו זאת היתד, לא ברק, לדברי
 שהיא אוריה, אחרי לנסוע רצה הוא שונה.

 שיחדור קיבל לא אך להריונה, השני בחודש
 הנשיא, רעיית ינאית, לרחל פנה הוא מהצבא.

 בעניינו לטפל יכולה שאינה השיבה זו אולם
 לאהוד פנה זאת תחת בכנסת. שנידון אחרי

 ימים שלושה כעבור אלון. וליגאל אבריאל
מהצבא. שיחרור לו היה

ה ח ט ב ה. ה רי או בש הפליגה. נגבה ל
הס לברק, סמל־משטרה ניגש בערב שש עה

ה בשעות בנמל להישאר יוכל שלא לו ביר
 סבלים מתאימה, תעודה על חתם הוא לילה.

 את פרש והוא גבו, על מזוודותיו את העמיסו
 מאחד הוא ביקש הנמל. שער לפני משכבו

הח !חלב בקבוק לי קנה ״לך, :העתונאים
 ששתיתי התה כי חלב, כוס על לצום לטתי

לקיבתי.״ הזיק הקודמת בשביתת־הרעב
 החליט ברק וקר. רטוב היה ירד, הלילה

 הוריו. בבית צומו את להמשיך לו מוטב כי
 עמו הסכים הבנק, למנהל שוב הלך למחרת
 ל״י 12ל־ החודשיים תשלומיו את להגדיל

 לחוסר־ הוכחה כערב. אביו את ולהחתים
הק מתוך דולר 20 רק הוציא ברק : אמצעים

הש לצורך לו שאושרה דולר, 120 של צבה
תלמות.
 את יגשים הבאה, באונייה ברק ייצא עתה

 שיוו־ לילד חוקי אב להיות לאוריה הבטחתו
יס אם בפירנצה. תערוכת־תמונות יקיים לד,

 לפילדל־ תערוכתו את יעביר ההכנסות, פיקו
ארצה. אחר־כך יחזור בארצות־הברית, פיה

פשעים
אהבתי מפשע עזה

מה ערבי לפלח נישאה שלאש ג׳אמילה
 משהגיעה בנים. לו ללדת החלה עראבה, כפר

 ברוב טען הבעל, קם השלישי, להריונה
 את גירש לזנונים, הרתה אשתו כי כעס

פניו. מעל אשתו
 אל חזרה נפשה, את ידעה לא ג׳אמילה

כ ישבה ,80,־ד בן אביה ואל העיוורת אמה
 כשנולדה, הריונה. ימי שמלאו עד מחציתם

ל הבעל סירב הקטנה, רסמיה לאחר־מכן,
טען. בתי,״ זאת ״אין שמו, על רשמה

טן ט ד חי מ . ע ו י ד  היתר, ג׳אמילד, כ
 בה המפרכת, השדה עבודת גם יפת־תואר•

 לא בנותיה, ולשלושת לעצמה קיום מצאה
 פועל הופיע אחד׳ יום מראיה. את השחיתה

ה ג׳אמילה אבי בבית כאטיב מחמוד בשם
 על ל״י 300 בסך כסף שטרות הניח ישיש,

 הכל ג׳אמילה. של ידה את ביקש השולחן,
 הקטנה רסמייה רק ויפה. טוב כמעט היה

אמה. של אושרה דרך על כשטן עמדה
 היה עראבה שהכפר שעה הלילות, באחד

נעו עבות, לילה של עמוקה בתנומה שקוע
 רסמיה של יבבתה לקול משנתה ג׳אמילה רר,

 זאת לשאת תוכל לא כי חשה היא הקטנה.
 בת בתה את 25ד,־ בת האם נטלה אז יותר.

 היטב אותו והידקה חיתול משכה החודשיים,
 לבל לקח ללמדה התינוקת, של גופה על

לילות. תייבב
 מי גוססת. הקטנה רסמיה נראתה בבוקר

ונק נשמתה את הוציאה ספורות שעות קץ
בשדה. אי־שם אמה על־ידי מהרה עד ברה

לי ב כ  בי נכנם לילה ״באותו ואם. א
 התייפחה עמי,״ נעשה מה ידעתי לא השטן׳

ב מהרהרת כשהיא בבית־המשפט, ג׳אמילד,
 לרועץ, לה שעמדו השטן במעשי רם קול

 שיכולח פעוטתה דמות את לראות בעדה מנעו
מוצלחת. ולהיות לגדול היתר.

 ג׳א־ עתה תוכל חודש עשר שמונה במשך
 מקור ולשמש המתה בילדתה להרהר מילה

 בלא שנותרו האחרים ילדיה לשני געגועים
ואם. אב

 הבטיח המיועד, הבעל כאטיב, מחמוד גם
 הוא, אומר ״אהבתי,״ לג׳אמילה. לד)כות

פשע.״ מכל ״עזה

אנשים
והרקדנית המלכה

 רק לא הלאומי: החולים מסדר
 קשה. ממחלה השבוע סבל כן־גוריץ דוד

 אף יצא בגין מנחם החרות תנועת מנהיג
 מחלה לאחר מבית־חולים, ששי ביום הוא

 השילומים איש ואילו קפדני, בסוד שנשמרה
ה לניתוח לבית־חולים נכנס שנער פנחס

ת... בש לגלות: מותר עתה בלוטו
אח אנשי עם הקואליציוני ומתן המשא עת

 בשעת פעם ג׳י. בי. התבטא העבודה, דות
(בהנ זאת היתר, ממשלה מין ״איזו : ריתחה

ה הגת ש ת) מ  !״ וזיאמה פריצים שרי ? שר
ברנ (פריץ) לפרץ כמובן היחד״ הכוונה

 לשעבר, והתעשיה המסחר שר שטיין,
 וזלמן שר־החקלאות, נפתלי, (פריץ) פרץ

 חבי- על נמנה שאינו אהרונוביץ, (זיאמד.)
 פיקוד להקת במפא״י... ג׳י. בי. של ביו

 החדשה תוכניתה את להציג שעמדה הצפון,
 ו׳ ביום וונטילאטור משה של הרפתקאותיו

בי על הודיעה בחיפה, אורה בקולנוע שעבר
ה הסיבות צבאיות״. ״מסיבות ההצגה טול

הרב של המפורסמת התנגדותו : צבאיות
 גורן שלמה אלוף־משנר, הראשי הצבאי

.בשבתות הצבאיות הלהקות להופעת .  לא .
 של שר־החצר־המלכותית היה קפדני פחות

 למועדון־הלילה שעבר בשבוע שנכנס איראן,
 הגון סכום לבעל־הבית והציע בפאריס קארול
 העירומות הרקדניות הופעת ביטול תמורת

 סוראיה איראן מלכת : הסיבה אחד. לערב
 נועז, במועדון־לילה לבקר רצונה את הביעה

 מן לחסוך החליטה המלכותית הפמלייה אך
. ביותר הקיצוניים המחזות את המלכה . . 

 לשי השבוע זכה קלויזנר יוסף הפרופסור
 רחל המדינה, נשיא אשת של מידיה מיוחד

 הוקרה כאות לו שהביאה כן־צכי, ינאית
. ידיה במו וגידלה ששתלה צמח ובו עציץ . . 
 וויג־ סיר לשעבר בריטניה ממשלת ראש

 סוף סוף ליהנות החליט צ׳רצ׳יל פטץ
 אולם הותקן הכפרי ביתו במרתף :מהחיים
 סטר־ וקול סינמאסקופ מסך בעל קטן, קולנוע
 יום אחדות שעות בו מבלה והישיש אופוני,

יום.
¥ * ¥

וקו קוקט״ל
שר הספיק למשכב, השבוע שנפל לפני
ה תעודת (לדברי בן־גוריץ דוד ד,בטחון

 קצר נאום לשאת חקלאי) :המקצוע זהות,
 מה גילה בו החקלאית, ההסתדרות בוועידת

 שכיר כפועל עבדתי ״מאז בשדודבוקר. למד
 40 כבר ״עברו ג׳י., בי. אמר בחקלאות,״

 (את) למדתי האחרונות בשנתיים אך שנה,
הס וועידה באותה הצאן״... גזיזת מקצוע

 ,חסיד־השירים־ד,חסידיים מפא״י ח״כ ביר
 כך כל ישנן מדוע הרצפלד, אברהם

 הרצי אמר ״שם,״ בירושלים. אבנים הרבה
יהודים שמיליוני המערבי הכותל ״ישנו פלד,

§

השבוע פסוקי
המים בחג כן־גוריון, דוד .
ש־ לאחר ומשאבי־שדה, רביבים של

להש ״באתי : נאום לשאת נתבקש ^
 נאום לשאת לא המים, בשמחת תתף

מימי.״
 ה־ על בתגובה ״למרחב״, •

 ״משרד :הקואליציוני משא־והמתן
 הערבים את להניע משתדל הדתות
 מבחור הנדרש המוהר את להוזיל
 על גם ישפיע אולי אשה. לו הלוקח

 תמורת מוהר פחות שידרוש המזרחי
?״ לקואליציה כניסה
חרות, ח״כ באדר, יוחנן •

 משרד ״כל : בחלץ הנפט מציאת על
 משהו מוליד בראשו עומד יוסף שדב

 השחור, השוק את יצר תחילה שחור.
השחור,״ הנוזל את ועתה
 משרד מנהל ספיר, פנחס •

 סירובו את בנמקו לשעבר, האוצר
 מפא״י דרישת לפי עצמו על לקבל

 :והתעשייה המסחר שר משרת את
 זה — כסף בלי האוצר את ״לנהל

 מסחר לקיים אבל שהוא, איך עוד
יודע.״ אינני כסף בלי ותעשייה

אייזגהואר, דוד דווייט •
 הוא ״הריקוד ארצות־הברית. נשיא

 מסכימות עדיין בו האחרון השטח
בהן.״ ינהג שהגבר הנשים

כו רוכינסון, ג. אדוארד •
האידיאלית ״האשה :הקולנוע כב

 שהיא פי על שאף אשה אותה היא
בחבי אליך מתייחסת היא לך, נאמנה

בך. בגדה כאילו בות

פרוויין קונסול־לעהיד
בהחלט סודי

 — בכייתו שסיים יהודי וכל לבכות. אליו באו
 כך כל יש כי הפלא מה מלבו. אבן נגולה
״,... בירושלים אבנים הרבה  אחרת בדיחה ז
 שפרינצק יוסף הכנסת יושב־ראש הזכיר

 זאב בנימין שם על התרבות בית בפתיחת
 הששי,״ ״בקונגרס חולדה. בקבוצת הרצל
 בעיית להכרעה עמדה ״בו שפרינצק, סיפר

 עיניה את שעצמה אחת צירה נמצאה אוגאנדה,
 בעיניים נגד. להצביע ידה את שהרימה לפני

להצ מסוגלת היתד, לא הסבירה, כך פקוחות,
.הרצל״ נגד ביע . בבי השבוע בשהותו .
 הקאנאדי שר־החוץ הצליח במוסקבה, קור

 שהוא חדש קוקטייל להמציא פרסון לסטר
 50סמ־״/ מורכב המשקה : דו־קיוס לו קורא
 כך על כששמע קאנאדי. וויסקי 50ס/סו־ וודקה
 גיאור- לשעבר ברית־המועצות ממשלת ראש
 שה־ רוצים ״אם :העיר מאלנקוב, גי

 אותו לבלוע יש קבע, של עניין יהיה דו־קיום
.גדולות״ במנות .  השבוע שנערכה במסיבה .

ת,  תל״ם מייסד של 60ה־ יובל לכבוד בכסי
 אמר יוסיפון, זאב למעברות) (תיאטרון

 דעת, ״יוסיפון : הצעירים הסופרים אחד עליו
.מכאוב״ יוסיפון .  וב־ ברביבים בחג־המים .

 כי מחברי־הקיבוץ אחד גילה משאבי־שדה,
 הקרן- איש ויץ, יוסף של משפחתו שם

 שווה הנגב, בהשקיית הפעיל הקיימת־לישראל
 העיר רק,״ היא ״השאלה ל״קו״. בגימטריה

 היא הכוונה ״אם אחר, קיבוץ חבר כך על
 בעניין המפלגה לקו או לנגב, המים לקו

נחלאות.״
¥ ¥ ¥

נפט—שיר ן1סיל
 שומריו, של הקפדניים מאמציהם למרות
 לד׳ מלהתקרב וצלמים עיתונאים המונעים
 ביקור בשעת הצלמים אחד הצליח אמותיו,

 אכרד!ם של דמותו את לתפוס ישראל בא/ק
ביש לביקור שבא הגרמני הנציג פרוויין,

התפ את למלא עתיד השמועה ושלפי ראל
ב ראשון גרמני קונסול של ההיסטורי קיד

.הדיפלומאטיים היחסים קשירת עם ישראל׳ . . 
 לפרוץ עתיד בחלץ, שפרץ הנפט סילון לאחר

ה שירי־נפט. של יותר אדיר סילון כנראה
לרא השבוע הושמעו כבר הראשונים שנים

 ואביבה אילקה הזוג בפי האחד שונה׳
 עומדת יפה ירקוני... יפה בפי והשני

 נרדי נחום של ילדים שירי •24 גם להקליט
חד... ארוך־נגן בתקליט שיכללו הרקד א

 ראש של כלתו לוי-אגרון, הפיה ניות
 של בתו אשכול, ונועה ירושלים, עיריית

 לבא־ כיתד, משותף במאמץ פתחו שר־האוצר,
 ממין תלמידים די שיימצאו :משאלתן לט.

 של בכיתה לרוב היה פה שעד ״כיוון זכר,
ד״... בן רק 15 חי שא מארק הצייר י

אל ה של לתרבות למרכז במכתב הודיע ג
 בישראל, השנה לבקר בדעתו יש כי הסתדרות

 (השלישית) לאשתו להראות שברצונו מכיוון
 משתוקקת היא ישראל. של חמודותיה ״את
רן״... מאד  הרץ זאטופק, אמיל להכי

 הקטר לכינוי שזכה שלושה, כפול האלוף
 )33( גילו בגלל כי השבוע הודיע הצ׳כי׳

 מיד המירוצים ממסלול לפרוש עומד הוא
.1956ב־ במלבורן האולימפיאדה לאחר


