
 ונערות שירה, גיטרה, על ניגון תחביבים:
נחמדות.
 רציניות למועמדות — נוספים פרטים

רא מכתם לאחר רק לקנל אפשר — בלבד
כמובן. תמונות, בלווי שון
 — הארץ כל לבנות פתוח המיכרז ב. נ.

 לא הצורך במקרה — אילת עד ממטולה
מאוח הסחורה מכוניתנו. את להתניע נהסס
בחיפה.׳׳ סנת

מילואים: קצין כמובן, לי, שסיפר אגדה
 כן כל טיפש, כך כל שהיה הקבע, בצבא קצין חיה פעם
בכן. הרגישו לא הקבע צבא קציני שאר שאפילו טיפש,

★ ★ ★
חייו את כבסה אמו

 אני פיוטית• מאוד נפש לו ויש עורך־דין הוא )1104/63(
 פייטן שהוא עליו אומרים לא שעורכי־הדץ מקווה רק

 אתכן, מכירה שאני כמה עד אבל עורן־דין. שהוא והפייטנים
מכתבים: של כזה סוג אחרי משתגעות אתן

 בא הסתיו כי וידעתי השלכת, עלי על דרכתי ״אתמול
 אמי כי ממלא. לה שאין בלב, ריקה אפרורית עמו והביא
מן... חבל על אותם ותלתה חיי את כבסה  היה והחבל הז

והתלכלכו. נפלו והכבסים ונקרע... דק
 הן לדרך. לצאת עלי היה כי אותם ללבוש עלי• ״והיה

 אותו פרטו הימים והנה גדול, שטר תקוותי היתד, באביב
 ובידי — האלהים בידי זהב מטבעות מפוזר. עודף ונשאר

 את קראו כי הכיתני. כבר ואולי שחוקים... אסימונים
 לא והם מתהולל... הרפתקן עלי אמרו הם אך — שירי
 חיי- של במורפין מרגיעים אנו בדידותנו כאב את כי ידעו

וכיסופים. בחלומות נמלא רעבוננו ואת שעה.
החיוו הפרחים את השלכת... עלי את אהבתי הלא ״ואני

. רים . .הראשון הגשם טיפות את . .  לה שאין הדרך את .
ף... סו
 אם ולהכירניז לי לכתוב התחפצי האלמונית, — ״ואת

 ותבי־ כאדם תאהביני אם ונאהבת... אוהבת להיות תרצי
.כאוהב ניני .  כעריץ ותרחמיני כחלש תשנאיני אם .

אני. זה — ואגידך לבי את לך אתן אז כי — אכזר
.אסיה בן ״אני . .פני את שזפה הלוהטת שמשה . . . 
 את כיסה הדרך אבק לאהבה. רעב נשאר השחורות ובעיני

 לך היש ארוכה... ארוכה שהיא הדרך בתחילת ועודי פני
 פרחים כי ללכת, חפץ עוד בי יש האלמונית? ללוותני, חפץ

.הדרך בצדי גם יש .  ומהמרי־ באירופה ממסעותי נלאיתי .
 הלימוד ומספרי הרעשניות ומהבנות האריסטוקרטיות בות

באוניברסיטה. הגבוה
 תל■ בגילופין, והשתייה החנוקה העיר תושבת את, ״האם

 וחמודה? פשוטה ,20 גיל עד את האם סביבותיה, או אביב
 הבנה המחפשת וריקה בודדה מיסתורית, כמוני, את, האם
האנשים? אלפי אלף בין ורע

 יודע, מי לך. לספר הרבה לי יש לי, כתבי כן. ״אם
הזה?״ בעולם — הגדול בעולם זו את זה מחפשים אנו אולי

★  ★ משופרא★ 
 אינכם אבל שהן. )1104/64( מבטיחות דשופרא, גם ואפילו

 ורוצות 21 בנות הן מסיני. כתורה דבריהן את לקבל חייבים
 ונאים. גבוהים ,27 עד 24 מגיל בחורים שני אל להתוודע

 נושאי את ציינו שלא על להן תודה אסירת באמת אני
 הן שאין כמוהן בדיוק בטוחה שאני משום ההתכתבות,

תמונה. לבקש שכחו אפילו הן להתכתב. כלל רוצות
★  ★ אוקזיון:★ 

★ ★ ★
ומעזה סמר או נח:

 ויפה נחמדה שהיא עליה אומרים כולם, באמת אבל כולם,
 ותלמידת ,17 בת והיא ),1104/66( מקום בכל הודיה והרוח

 לעם, חברה את לעניין בקלות שתוכל בטוחה והיא גימנסיה
 מתנגדת לא ״גם דן, או אגד נהג בדמות רוצה היא אותו
ומעלה.״ מסמל תהיה שדרגתו לחייל
ממגדיאל. היא לכם: אמרתי שאני תגידו אל

עוזי עם בעיות★ ★ ★
 ימה יודעים שאינם מתלבטים צעירים של קבוצה עוד

 הפעם ושבתות. שבתית בערבי בעיקר עצמם, עם לעשות
 רוצים אחרים, אלף כמו הם, צבא. יוצאי רובם מחיפה, הם

 וויכוחים הרצאות על דברים מדברים הם כלשהו. חוג ליצור
 לכל הוא חוששת, אני שיצא, מה שכל בעוד ושחיתות,

 ללבן רוצים אתם אם פנים, כל על ריקודים. רק היותר
צור, עוזי אל התקשרו או כתבו החיפאיות, בעייתיכם את

ע1הט>ב מ!רת

אס תגידו עכשיו' לא? קר, נעשה עליה מלהסתכל רק
 אפשר כבר מה אבל ).1104/65( חיברו פקחי, נורא מיכרז

מחיפאים? לדרוש
ר ה י ט ז מ ו כי פ

 גברים. זוג המוצע:
 אחד. כל שנים 19 הגיל:

 ס״מ. 175 ב) ס״מ; 165 א) הגובה:
ובהסרטה. בתיאטרון דרמטי משחק המקצוע:

 קאטה להקת של שהרקדניות קבע כשהוא צדק, לא הצנזור
 שלהן ההופעה בשביל להתלבש צריכות מגיניאה פודאבה

 משוא וללא חזיות ללא מתהלכות הן בארצן אמנם בישראל.
 בכמה בגלוי שלחן הפולקלור את הציגו אפילו והן פנים,

 מתארת אני כך הצנזור, אצלנו. לא אבל אירופה, מארצות
 ברוך לאמרגן והשיב הזאת, בתמונה אחד מבט נעץ לעצמי,
המת!״ גופי על רק כך יציגו ״הן גילאון:

י י י י י י י ן1—א—וי■)! ■ו■!ייו■.* ■1 י ^
הצלחה. לכם מאחלת ואני חיפה, ,1 ביתר מרחוב
 מכל יצא באמת מה הוא מזמן, אותי שמעסיק מה

 ואס והרצאות. בלתי־סלוניות והברות חוגים על הדיבורים
זאת. לראות מוכרחה אני איפה? כן,

★ ★ ★
פסיכורוכיה עד מקוזנוע

 מאד ר!צות )1104/67( תל־אביבהת שביעיסיוססיות שתי
 וחברת בהירה אחת למשל. נחלאים, שני עם להתכתב

 ומה פלאפל. אוהבת השנייה וגם לשעבר, נוער תנועת
 שהוא, נושא כל על להתכתב ״מוכנות הן — יודעים אתם

תמונות? לכם יש פסיכולוגיה.״ עד מקולנוע
★ ★ ★

שמח שיהיה העיקר
 במדים. כעת הנמצא ,19ה־ בן )1104/68( של סיסמתו זוהי

 העמוד את לתלוש לך מייעץ הוא דומה, דעה לך יש ואם
 לאנגלית, השיעור באמצע למתמטיקה, מהמחברת האמצעי
מורא. בלי אליו ולכתוב

מגיטגז ובעיגח ספעזעעזרגז
 להגיד לה נאה לא הזאת? החמורה יעל את ראית

.כועסת שלום. .  שלה שיוסי אשמה אני !עליה מצפצפת .
 שאני כאילו במסיבה? שם אז הזמן כל כמעט אתי רקד

מעניין לא בג׳יפ. אתו לטייל אותי הזמין הוא אותו! צריכה
נורא היה זה בג׳יפ? עכשיו נוסע זה מי בכלל, בכלל.
 חוץ זמן המון לפני חיילת היתר. כשאחותי ורומנטי נחמד
 ראש דיין למשה קרה מה תראי עכשיו מסוכן נורא זה מזה

 עם מקום באיזה שם התהפך הוא לשעבר. הכללי הרמטכ״ל
בחיי מזל, נורא לו היה הג׳ים. ועם אחד עתונאי איזה
כבר כעת שהוא אפילו כלום לו קרה שלא שמחתי נורא

נורא הוא דוזקא, מקרוב די פעם אותו ראיתי רמטכ״ל. לא
חיוך לו ויש והכל רושם עושה נורא ככה במדים נחמד
נירא חמישים, בן נראה לא בכלל הוא יודעת, את משגע

 בלי. עכשיו שהוא חבל נורא באמת. מדים, לו מתאים
 השת״עו הבנות יודעת. לא אני הצבא, את עזב פתאום מה

.חבל זהיר, להיות מוכרח באמת הוא אבל אחריו . .
יותר קצת בת לו שלש עליו להגיד שאי־אפשר באמת
 בצרפת ספר עכשיו כותבת שהיא שמעתי מאתנו גדולה

 בה, מקנאה נורא אני סאראן. פרנסואז כמו שלה, החיים על
 עליהם לכתוב יכולה היא אם חיים המון לה היו בטח בחיי,

יודעת לא אני בצרפת היא ועכשיו בצבא קצינה היא ספר.
לא בכלל היא יודעת, ואת בחיי, לה, כדאי נורא איך.

 פרטית שלה אישיות לה יש שלד. הבת שהיא בזה משתמשת
מקום. באיזה קראתי וגם אומרים כולם

 מת, פואר שמירון מזה עצובה קצת אני אבל תצחקי,
 פעם אחריו השתגעתי נורא נהדר. כך כל היה הוא בחיי.
 את חבל. לי היה זאת בכל אבל האדסון רוק אחרי כעת

היודרת וריטה ככה עמד שהוא איך וחול בדם אותו זוכרת
טורו! וצעקה ברגל ורקעה האדום הבד עם אותו שיגעה
 נורא ככה היתר, דרנל, לינדה בסרט, שלו והאשה טורו?

 המון מת הוא מת? הוא ואיך אותו משגעת שהיא אומללה
 אני פעם לא באמת אנטואנט? בסארי ואיך שלו. בסרטים
 כמה תראי הכל לא עוד זה קולנוע כוכב שלהיות חושבת

 עם התחתן כך ואחר פעם התגרש הוא אומלל, היה הוא
 אומלל נורא אותו עשתה והיא הזאת כריסטיאן הלינדה

 התגרשה והיא אצלה ולא אצלו שהיו בנות שתי לו וילדה
 והיא דולאר מליון עוד לה לשלם מוכרח היה והוא ממנו

חיי... בושה, אנשים, מיני כל עם התעסקה  דווקא הוא ב
 אני מתי ז׳תומרת מה מקום. באיזה קראתי כך. כל לא

 כן, לא? בעולם, קורה מה לדעת מוכרחה אני מספיקה?
 שם, נהדר היה הוא התער חוד על את זוכרת את נזכרתי,

 הוא אולי טכסי נהג רק להיות רוצה שהוא אמר הזמן כל
 קראתי הזה. הוולם את שם שרו ואיך לזה התכוון באמת

 החיים בעיות על כאלה ספרים אוהבת מאד אני הספר את גם
 היתד, ואשתו מזמן לא התחתן הוא ועכשיו באום. ויקי של

 לו יש המלך שלמה להיות התאים באמת והוא בהריון
בחיים. לו הולך לא מסכן, מת. הוא ועכשיו חכם נורא מבט

קולון,
פנמה

 בגיבר, ישראלי חי בח גם
 ״חטגלגזחגה״, טל גזגגי גחגא

 הישראלי, חחרשגח שבגטגך
 בגינו, לישראלי חגזחחס

 חחח־ טל גגאגז\ גזלא ח דג״
שבגט. גזרי בגוגלרגז, רחש

 מפעי משי צמר, להלפנת מוצר
ה אשר וניילון צ  מחזיר פו. י ח
 צכעם את וניילון משי לצמר,
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 שטפו החורף התקרב עם
הלבנים הצמר ודברי לבניכם
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