
 חתיך. שתהיה לבוא: צריך היה שזה וכמובן
תינוקות לשעשע★ ★ ★

הבא: את ולפרסם להואיל נתבקשתי
 וסתם צנחנים קצינים, ביניהם בחורים, 15 בת ״חברה
 בנות 15 של ביצירה החלש המין עזרת את מבקשת אזרחים,

מפו סלונית חברה יסודותיה על להעמיד כדי 17־19 בגיל
 בקבוצות. או בודדות להיות יכולות הבנות ועייפה. רקת

תיענה.״ שתיפנה, בת כל
 כהן, יעקב הכתובת: לפי שתכתוב מה, משום שרוצה, מי
השבוע נערתתל־אביב. ,5 דעואל רחוב

נע עם להתכתב רוצה מאד, עצוב הוא
 והוא זהב לב לו יש .20־22 כבת נאה רה

 מבוגרים. ולמתוח תינוקות לשעשע אוהב
 וגם מלבסי. הוא אחד: לאף תספרי אל

בעצם. א 1062/60(
ם... לא * * * עי נ

חס בלי כמעט אותך רוצה היא סובי ),1062/61ל( כתוב
שיטפטף דם המון ועם במכתבים משעשע שתהיה רונות.
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★ ★ ★
כמוהו ישנם רבבות

 שאני ״למרות ),1062/58( אומר גדול,״ פייטר ״אינני
 היה לא בצבא חייל שאף מובחרת, קרבית ביחידה משרת

בה. מתבייש
 הופך שהצבא וזועמים, קשוחים טיפוסים מאותם גם ״אינני

 אנוכיים טרף, לחיות אימם סינר אחר הכרוכים מנערים אותם
 ביקרתי לא באוניברסיטה גדול. מלומד גם אינני וציניים.

 ולכן כיתות, 12 רק גמרתי כך. על חושב לא ואף מימי,
 12 במשך לעכל אפשר שכבר במה השכלתי מצטמצמת

לימודים. שנות
.״ .  שהיא לא העירונית, החברה ולכן עירוני, אינני .

כלל. מכירה ואינני לי, זרה פשוט שהיא אלא עלי, שנואה
הארץ, יליד במינו. מיוחד לא כלום. כמעט כן? אני ״מה

 ומחכה בצה״ל, משרת גילי. בני אחרים אלפים כמו משק, בן
 אשר ולשדות הטבע, לחיק למשק, לחזור השיחרור ליום

אני. אוהב כה
קלא מוסיקה אוהב מאוד גם אני הצרות כל על ״נוסף

דרי שום לי אין וטיולים... ספורט וכמובן ספרות, סית,
 קפריסית תהיה שלא רק אני רוצה למכתבים. מחברתי שות
 מראות נערות שהרבה כמו מסובכת לא המידה, על יתר

 יסתובב שגילה היה רצוי וישרה. צנועה חוץ, כלפי עצמן
.״19־17 בין

רושם עושה א7★ ★ ★
ש זה במהירות. העניין כל על לעבור רוצה באמת היא

בצ הדין את מקבלת פשוט היא נאה. שהיא עליה אומרים
 אוהבת כלל, בדרך מאד חברותית היא )1062/59( ניעות.
 שזה מקודד, אני לשנייה. אחת לימוד שנת בין בארץ לטייל
 בחברה אמנם היא שמינית. תלמידת שהיא לכם ברור

 ריקודי־ מעדיפה קיבוץ, של הווי אוהבת דווקא אבל סלונית,
רוקנ׳רול. רוקדת דווקא היא תחששו, אל אבל עם.

 כל, קודם אליה? לכתוב פשוט כך כל שזה חושב אתה
 המופיעה חוש־הומור, המילה וחריף. ,19־22 בן להיות עליך

 (בצדק) עליה עושה לא קרובות, כה לעתים זה במדור
 תתעניין שכן אבל לך. יהיה לא אם לה איכפת לא רושם.

בבית? פטיפון לך יש לך. איכפת לא אם וורדי, במוסיקה.

באוניבר הלומדים לציבור השבוע הצטרף דיין משה התלמיד
 אחרת, חיילת עם לעת, מעת הסתם, מן ייפגש שם סיטה.

 סגן־משנה, כיום ׳ולה, ייעל. בתו בלימודים: ממנו הקשישה
 אלא וכחיילת, כתלמידה רק לא בירושלים, ידועה דמות היא
 היא בלתי־ספורים. נשפים של החיה הרוח כנערת־חברה, גם

 מנשפיו שבאחד הדיפלומטי, הסגל אנשי בין ביחוד פופולרית
 לשאר אשר זו. מלבבת בתמונה להנציחה אלמוני צלם הצליח
אברך. מירה של בדברי־הימים כתובות הן הרי ■ולה, קורות

 חשוב. נורא זה כי שמונים. ממטר למעלה שתהיה מתמונתך.
 נמוכה. כך כל לא דווקא היא לעניין. אחד שתהיה בכלל,

 לי? איכפת בהירות. כחולות ועיניה חום לי, נדמה שערה,
תח ואל עליה? יחשבו מה יופי. על לדבר נעים לא באמת,

תיכונית. השכלה לה יש סתם: שזה שוב
★ ★ ★

חתונה הוא הנושא
 )1062/62( זה? על דעתכן מה

 נא הקשיבו ״עלמות
 חתונה הוא הנושא
 לצאת צריכים למושב

לשאת. מי את עוד ואין
ו

 מונים אנו שביעיה
 ומשונים גונים רב

 נשים לנו חסרות
מיואשים. כולנו

 אנו רווקים. הם חמישה למושב, היוצאים השבעה ״מתוך
 לה, נראים המושב ותנאי לה, שדם בחורה לכל פונים
 ' ממושבי לאחד מועדות פנינו מועמדותה. את לנו להציע
לנתניה. סמוך החוף, כביש

 זוגות, לחמישה משותפת חתונה־רבתי על חולמים ״אנו
קולנוע.״ וצלמי פירסומת של מלא כיסוי תוך

 אם לי איכפת לא דידי לגבי ככה. עלי תסתכלנה אל
רווקות. להיות תמשכנה

★ ★ ★
 לדעת כדי טוב, רוח במצב הוא אם בעלה את שואלת אשיה

רע. רוח במצב להיות כדי טוב רוח במצב הוא אס
לא דווקא★ ★ ★

 נחמדה שהיא אומרים שכולם אומרת לא דווקא )1062/63(
 עליה עברו עצמה. בכוחות זו למסקנה הגיעה היא וזה.

 אתם מה .16 בת היא וקייצים. חורפים אביבים, המון
קול כיף, אוהבת שטחים. בהמון מתעניינת היא יודעים,

 הרי אתה וספרים. ספורט גם רוצה. שאתה מה וכל נוע
 לעשות, מה לך אין באמת ואם וחתיך, שחרחר תל־אביבי

אליה. לכתוב אולי יכול _אתה
★ ★ ★

 על משיבה שאני טפלה אמונה הפיץ מישהו גליה.
 בדיוק זה הרי לעשותו, שונאת שאני דבר יש אם שאלות.

קודם? מכתב מאיזה אותן מכירה אינני האם ובכלל, זה.
שואלת? את הזמן, את הורגים אין

ארו לשרשרת לשני, אחד מהדקי־משרד המון צרפי )1
הורגת; את זמן יותר השרשרת, שגדולה ככל כה.
הח החוצה, כולם את הוציאי הספרים, לארון גשי )2

;27 בעמוד ספר כל פותחת כשאת למקומם אותם ר׳ז
 פתחי הספרים, את שוב הוציאי הספרים, לארון גשי )3

.45 בעמוד הפעם
משוגעת, וחזרה. החדר לקצה האפשר ככל מהר רוצי )4
לן? קרה מה
שלישית; אצבע כל והשמימי אצבעותייך את מני )5
שאלות.״ רותי את אשאל לא ״יותר פעם: מאה כתבי )6
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