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 תל־יאכיב. . ושרת׳ גוהרי האחים
128 דינגוף רחוב 8805

 שנועד מכתב רואה שאני פעם בכל
 מת־ אני — יקרה ב״רותי״ והפותח לי

 כל ואין רותי באמת הוא שמי כעסת.
 כמה עוד אלי. בפנייה במרכאות צורך

ו רגשי־נחיתות אקבל כאלה פניות י
 אין אם — שמי את להסב בקשה אגיש
הקוראים. בעיני חן מוצא הוא

חברות 2ל- חובבים 2
שום־סה אולם יודעת. אינני מסת״■ אני מ

 ה' את שעיכלתי למרות הזה, המכתב מן נת
א המדובר בבולים. המלאה תמורה כ הו

שניה 14 בת אחת נערות, שתי  18 בת וה
ת )947/800( ענו ת שהן הטו דעו ל לשיר, יו

ת ולנגן. לשחע רעוד. *חו להכיר והמעוניינו
כש בעלי בערך, 15—18 בניל תל־אביביים רים

ם רונות מי ת דו ם״ (״לפחו ת — שניי פו סי  מו
 בהעגות השתתפות למטרת — בזהירות) הן

ת. חובבים קאליו סי ת הן מו  ה■ שעל אומרו
ם ה. סרטים לצרף מעונייני חסונ ו

צנחן - דוגרי
אילה ),947/801( ר שהו א רע למסו  די שהי

עה לא, ותו נחמרה די  כל וללא דונרי לי מו
ם א טכס, של נינוני ת שהי  חייל להכיר מעוניינ

 כל הכרחי. לא אד צנחו, מאר ורצוי צעיר
א מה היה מבקשת שהי ו רציני די יסה. שי

ם. לצחוק נם שידע לפעמי

סלוניים דווקא
שד הסלונייט הריקודים על הוויכוח בעוד  נמ
א שאת הקצב, במלו ם שולחני כ שרות מציפי  ע

 חייל ),047/802( רוצה וננד, בעד מכתבים
לר האוהבת נערה אל דווקא להתוודע צעיר,

ת. קוד  שתחבב רוצה היה לכר, פרט פלוני
שות (היש לקולנוע. והליכה טיולים שו דרי פ

אלה טות בן *) מ אין מו א ש ם הו מי ש  את מ
ק ש הפסו ת שעליה הנדו דה להיו  ותל- חמו

ת. בי א. אבי  כי רצונו. את יודע כנראה, הו
א הכל אחרי שה 18 בן הו שלו חודשים. ו

אכל... חשוב, לא היופי
ב והבלתי־קרואים הארוכים המכתבים אחד

 צעירה חיילת של יחה לאחרונה, שקיבלתי יותר
אד ורנשנית )047/803( א הטוענת מ  נם שהי

שנית סף ביי חה אני כך. על נו הו שהדבר בטו
אד. אותה לם מ יותר חמוד דבר יש כלום מ

ן למחמאה מסמיקה לחי מראה אשר
ש  אתם אם בת־יחידה. של תסביר קצת לה י

ם ת מתכוונת. אני למה מביני  בת היתד. בבי
בן ובצבא, יחידת, מו כ אליה מתייחסים אין כ

 בחור מכל כמעט מתאכזבת היא כזאת. אל
ו כולם, שפלים שהם למסקנה הניעה וכמעט

ם אלה ם. הינם שסלים שאינ מ היא מכוערי או
א רת ם שהי מנ פי, שהבל יודעת או  אולם היו

את בכל ר בחור עם להתכתב רוצה היתה ז  בונ
ה מנ היה שנים. בכמה מ ל, שי שכי בון, מ  ו־ נ

ר הדבר שייראה כמה ועד יפה־תואר.  — מוז
 עיר. חיי על כפר או קיבוץ חיי מעריסה היא

תו רוצה והיתה או  או כפרי יהיה בחור ש
קיבוצניק.

 ענץ ככד אלי חסונים כל עד
 •רומח מאות חמש לגרף שהוא,

כבולים.

בעולם
הקרה המלחמה

ח רו ת ה ב ש ה נו ר רי ק
 בשירו כמו כי, יודע סוב פלמחא״י כל

 את להרתיח יש חפר, חיים של המפורסם
 קצת לפעם מפעם ולהוסיף פעמיים, הקפה
 הפיט־ על המטפסים העייפים הסיירים .מים.

 זו, תורה הם אף למדו הבינלאומית גה
משלהם. מקורי בנוסח

 את מחדש חיממה השנייה וועידת־ג׳נבה
 הראשונה, הוועידה של קפה־הרצון״הטוב

 הרוח כי סופית נסתבר שבועיים לפני אולם
 בשום המדורה. את כיבתה בפיסגה הקרירה

 גרמניה הסכם, לידי המעצמור, הגיעו לא פרט
 פתחו לו מפורק• לא הנשק מחולקת, נשארת

 השמצות של הישנה במנגינה שרי־החוץ כל
מתפלא. איש היה לא הדדיות,

 השרים אולם השמיצו. לא השרים
 המדורה ליד לחייך הוסיפו הם זאת. עשו לא

 ישובו עוד כי לרעהו איש מבטיחים הכבוייה,
הצו ברוח רועדים הישן. הקפה אה לחמם

 החמה ג׳גבה רוח של בשבחה הפליגו ננת,
והידידותית.

 השתנו,, לא השחקנים פשוטה. היתה הסיבה
 פרטית• בעייה עמדה מהם אחד כל לפני אולם

 מפלגת בחירות. להיערך עומדות באמריקה
•הפ עם גורלה את קשרה אייזנהואר הנשיא

 בכשלון והודאתה הבינלאומית״, המתיחות גת
 הבוחר בעיני מתקבלת היתה הג׳נבאית הרוח

דאלס. חייך לכן אייק. של האישי ככשלונו
 השרים שני לשאר היו דומות סיבות

 מעוניין היה שמולוטוב שעה המערביים,
 כדי באירופה, השלום תחושת את להגביר
 המערביים הצבאיים ההסכמים את לפורר

 יכלו מטרתו, למען איש איש וכך, מבפנים.
למדורה...״ קיסם •נוסיפה להבטיח השרים

שבדיה
ד ר ם מ שי הנ

 הקימו הם הכל. את תיכננו האדריכלים
 שיכונים של מערכה הגדולות לערים מסביב
 קילומטרים 20נד של במרחק לרוב יפים,
 שמדים, בתים בנו שם המכוערת. העיר מלב

 לתוך בשורה. כחיילים ונקיים לבנים שעמדו
 הטכניקה הישגי כל את הכניסו המטבחים

 תנועת־יד כל לנשים לחסוך כדי המודרנית,
מיותרת.

 יעשו מה :אחד דבר רק לתכנן שכחו הם
? הנשים

 שבדיה עמדה החודש שכורים. הבעלים
 שנגרם סוער, וויכוח של רושם תחת כולד,

 אך ממורמרת עקרת־בית של ספרה על־ידי
 של תלונתה פאולסון. קתרינה בשם חיננית

 שי־ מרוב מתנוונת השבדית האשה : הסופרת
עמום.

 אין שוב הגברים לגבי :הסופרת טוענת
 בבוקר יוצאים הם לינה״. ״מקום אלא הבית

מ ונסלטים באוטובוסים, נדחקים לעבודה,
ו עייפים כשהם בערב האוטובוסים אותם

 ואילו לישון. ורק אך מתאווים רצוצים,
 העיר. ריחוק בגלל לעבוד כדאי לא לאשר,

 בגלל מועט, לזמן אלא זקוק אינו משק־ביהה
האוטומטיים. המכשירים ריבוי

 ההמתש הוא הנשים של היחיד ״העיסוק
 בין מתמדת נדידה אלא אינו יומן לבעליהן.

 חנות בשיכון, הדירה : המשולש זוויות שלוש
 כי מרגישות הנשים הילדים. ומגרש הכל־בו

אותן...״ שכחו החיים

 בה באמריקה, ומחלה. מחלה אלף
אר רבבות הנשים הקימו דומה, מצב קיים

 הציבוריים. החיים על בעזרתן השתלטו גונים,
 עובדים המסכנים האמריקאיים הגברים בעוד

 הנשים מנהלות ערב, עד מבוקר כמטורפים
 מפציצות בנשיא, בוחרות המדינה, עסקי את
ה את ומצנזרות בדרישותיו,ן הקונגרס את

 מצטופפות זאת, לעומת בשבדיה, סרטים•
 של בחדרי־ההמתנה המובטלות עקרות־הבית

 מחלות ואחת מאלף סובלות כשהן הרופאים,
וגירויי־קיבה. הפרעות־מחזור נברוזות, כגון

 פאול- של ספרה עטיפת זעקה עת השבוע,
 מכל סובלות, נשים בפרצופי מקושטת סון,

 התל תנויות־הספרים, של הראווה חלונות
 גם להעביר :דרישתו הנשים. מרד מתארגן

השכו אל הגברים של מקומות־העבודה את
 למרכז השיכונים את להפוך החדשות, נות
עצמאיים. חיים של

החי
ושבר שוד

 להניע אמריליו ליארי ניסה ירושלים, ף*
 כך לשם השתמש השבורה, רגלו את ^

אותה. גם שבר כמנוף, הבריאה ברגלו

★ ★ ★
השבתה

 מאשתו גט עזאר רחמים ביקש לוד, ן*
 לבל פרוטות 600 שדרשה אחר מרים, *2

ביתם• במשק עבודה שעת

¥ ¥ ¥

זמנית סתימה
 תאונת קרבן לוי, אליהו חזר נתניה, ך*

 כאב חש מביודהחולים, לביתו דרכים,
 מאגודלו הוציאו בו לבית־החולים, שב בידו,

בתאונה. לו שנשברו השיניים אחת את

1 לטבע חזרה¥ ¥ ¥
* , ן ץ  תבי- וורתר אלזה הגישה ׳גרמניה, ג
 נגד מארקים אלף 12 סך על פיצויים עת ^

לדיר שהתפרץ על פרידריך, לשעבר בעלה
 שלה, הקטיפה נעלי עקבי את שבר תה,
גזר שלה, הניילון גרבי בכל חורים קרע

פאולסון עקרת־כית
לבעל לחנות : העיסוק

 התך שלה, משמלות־הערב אחת את לגזרים
 לתוך אפר ובחש שלה הערדליים סוליות את

שלה. הפנים משחת

הגורל קציר¥ ¥ ¥
• ה ך מ נ י,8 פ ט  ה־ עורך קנה פנמה, י

 איגרת הארלד אנד סטאר האנגלי יומון ■4
 :בפרס זכר, מקומי, צדקה למפעל גורל
הארלד. אגד לסטאר חינם מינוי

¥ ¥ ¥

ותיגפש שבת התשיעי, ובחודש
• ב, ך ר ג  איסטו- מריר, ילדה יוגוסלביה, ז
 שברה ,25ה־ ילדה את השבת ביום ביץ׳ ^
 : לבסוף לו, קראה מתאים, לשם ראשה את

שבת.
¥ ¥ ¥

חוזרת הצנה
 הרשקוביץ דוב התנגש פתח־תקווה, ך*

 על־ נשאל משא, במכונית מוניתו עם *2
הב בלמיו, של טיבם על תנועה שוטר ידי
 התניע למוניתו, נכנם ״,1 תראה .תיכף טיח

בשנייה. המשא במכונית התנגש אותה,

¥ ¥ ¥

מעמדית הפרה
•  עגל סטאלינה הפרה המליטה מחניים ך

האוקסוברית. המהפכה של ביום־השנה ■1
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