
 הרדיופונית בתוכניתו גלאי בנימי!
לופוביצ׳י.״ לופוביזי,

★ ★ ★

״לופובני, פטפוטון:

לא ותו תאווה
בהחלט אתם — )1107/83( אל לכתוב בדעתכם יש אם

ושקטה• לב טובת שתהיה מספיק הוא, אומר
 לנערות הרופא שרשם מה בדיוק כנראה וזה

ש פעם כל והמסמיקות הלא־כל־כך־חתיכות,
שלום. להן אומר בן

★ ★ ★ עיניים... לה יש
מידה, באותה זה את לכתוב אותי מרגיז

 זה מסוג המכתבים את לקרוא שאתם כמו
אחות״ של מכתבה למשל, ).1107/87( של

 לכתוב בקלות, יכולה, שהיא עצמי כבטחון הטוענת בדרך,
 .18־21 בן צעיר אל וחינוך, פסיכולוגיה ספרות, על משהו

 אל ומטופחת. בלונדית תהיה בלוריתו אם לה איכפת לא
 אינכם עיניים... לה שיש אומרים אבל אחד, לאף תספרו
כן? לא שאמשיך, באמת רוצים

★ ★ ★
— לה: ראויים

 הנני נוהגת כי אם הנכבד, עתונך מחסידי ״אינני
 היותו לעובדת פרט במדורך, בפעם פעם מדי להציץ

 אולם בו. להיעזר איאלץ שאי־פעם שיערתי לא משעשע,
 תחת עצמי להעביר אני אף אולצתי הנסיבות בתוקף

ולשונך. עטך שבט
 במידת לקטלני נא נסי מתי! ההקדמה, כאן ״עד

 עט כי בכך, שתצליחי בטוחה אינני כי אם יכולתך,
 לסטות מנסה אני קשה. בסלע הפעם נתקל שלך העופרת

 אלייך, הפונות נערות של שיגרתי אווילי נוהג מאותו
 מכיוון אולם וכו׳, מראן, צורתן, את לפרט נוהגות אשר

אני. אף כך אעשה מחייבני, שלי המיוחד שהמקרה
 עצמי, בערך להגזים מבלי עשרה. שמונה בגיל נערה ״הנני

 שאין וחושבתני המלה, מובן במלוא לחתיכה נחשבת אני
 תכלת עיני זוג בלונדי, שיער מאשר יותר לפרט צורך
 לתקופה עד ומחוטבים. נאים איברים זוגות כמה ועוד

 אלי נדבקו אשר הגברים, של מחיזורם נהניתי האחרונה
 משום זאת, בכל בחלתי עתה אולם המגנט, אל כסיכות

 ביקשו רכרוכיים גברים שאותם מה שכל לדעת׳ שנוכחתי
לא. ותו חיצוניותי אל בתאתה הצטמצם — ממני להשיג

 את בי ימצא אשר לחיים, בידיד לי ולבחור להכיר ״ברצוני
 למעטה מתחת פנימה׳ בי החבויות היפות התכונות כל

* הנאה• חיצוניותי
 ברחבי לטייל אוהבת ובריקוד, בספורט מתעסקת ״אני
 ,25 עד 18 מגיל גבר כל עם להתכתב מעוניינת אני ארצנו.

"לשלי דומה לחיים גישתו אשר . . .
 את אמרי, כתובתך. את בבקשה שלחי — אלמגור דינה

כזה? משהו או גילה של בת־דודה לא
★  ★ הכל זה★ 

 גם .22 בן שהינו הוא עצמו, על )1107/84( שאמר מה כל
 להתכתב הוא רצונו כל לדבר. הירבה לא בעצם, עלייך,

 ״פשוט סקסאפילית. בומבה ו/או בלונדית שאיננה אחת עם
 ולצחוק. ליהנות לחיות, אוהבת תל־אביבית, רגילה, בחורה

הכל.״ זה
וסימפטיה הומור★ ★ ★

 רוצות )1107/85( אין ירושלמיות, שהן משום דווקא
 חברים שני רוצות הן בירת־הנצח. תושבי עם להתכתב
 אתם אולי יפים.״ להיות מוכרחים לא אבל חתיכים, ״שיהיו
 השכלה עם אותם רוצות הן ? מתכוונות הן למה יודעים

 ההזדמנות את החמיצו שלא כמובן מה. משום תיכונית,
 מה? יודעים ואתם שטיני. ושערן ירוקות עיניהן כמה לספר

ברצינות. לא, קלאסית. מוסיקה. אוהבות הן
 ׳,סימפטיה רק לגלובוס. מחבריהן דבר דורשות לא הן
 תמונות.״ ומובן בריא הומור וחוש

טובה יסה, ?א★ ★ ★
 לפני ארצה ועלה 23 בן תיכון׳ בוגר הוא )1107/86(

 לשמוע סרט, לראות לטייל, מאד אוהב הוא שנים. שבע
רוקנ׳רול. מלבד הכל, ולרקוד. מוסיקה
 של הענוגה בידה כתובים, מכתבים לקבל מאד רוצה הוא
יפה, להיות חייבת היא אין תיכון. תלמידת ,17 בת נערה

אטוס עד מנרנירה
):1107/88( ערבי צעיר של מכתבו

בחורה איזה לי שו/מצאי ולבקשו לך לכתוב מעיז ״אני

השבוע גערת

 19 בת והיא מקסימה והיא חומות ועיניה בלונדית היא
 בקאמרי. אימפרוביזציה בהערב לא או ממנה להתפעל ותוכלו

 הקטנה, ג׳נט אולם .19 בת כולה וכל גולדפרב ג׳נט שמה
 וזהו רוצה, שהיא מה יודעת נדוש, בביטוי להתבטא אם

הנר ג׳נט, הבמה. על הראשונה הופעתה זו אין תיאטרון.
 הספיקה באמת, שהיא דבר אבא, של ילדה כך כל אית

 החי אבא׳לה את לשכנע ולונדון, מינכן במות יעל להופיע
 עדיין שלה העברית בישראל. לחיות רוצה שהיא בשוויצריה

 כן שלום, כבר לומר יודעת היא אולם במקצת, צולעת
 לא■ באמירת מרבה שהיא רושם לי יש ולא.

 המהססת בעברית ירגיש לא התיאטרוני הצופה אולם
 עדיין היא היטב. שיננה במחוה תפקידה את כי שלה.
 כפי אולם, הכסיתי, הנוף של נפרד בלתי •חלק מהווה איננה

תבוא• בוא עוד תתמהמה, אם מאד, חכם מישהו שאמר

 לסכן שמוכנה חשוב, לא זה יותר, או ,18־29 כבת נחמדה
 ועד מהנרגילה נושה כל על אתי ולהתכתב שלה העט את

 הזולת אהבת על וכמובן השלום למען האטום לוועידת
 אפשר שלי הכתיב שגיאות נורה, לא במרחב. השלום ועל

שתכתוב. מישהי תהיה אם הזמן עם לתקן
.23 הגיל — יהודי לא — סמארה מיכאל ״שמי:

 לא אני הרי חשוב, לא זד, בעצם א׳. סוג חרט ״מקצועי:
 ובערבית. באנגלית בעברית, להתכתב מוכן מחר!״ מתחתן

שלה הנסיד★ ★ ★
 ומחפשת ומחפשת מחפשת והיא 16 בת היא )1107/89(

 לה. הולך שלא לא חלומותיה• נסיך את מצאה לא ועדיין
 הראשונה והיא נחמדה, נורא שהיא אומרים כולם הזקא
 היא אז מיוחד. משהו מחפשת היא אבל זה. את לאשר
 יהיה, הוא אולי .18־21 כבן משכיל בחור עם להתכתב רוצה

הידיעה. בהא הגבר מכנה שהיא מה
★  ★ שדו המוראל★ 

 ומשעמם לו ועצוב )1107/90( קרבית ביחידה טירון הוא
במכתבים. המוראל את לו שתרימי רוצה והוא לו,

 נערה כל של מכתב, כל על ברצון שיענה מבטיח הוא
 המון לה לספר מבטיח הוא .17ל־ 15 בין יהיה שגילה

שלו. ההווי על סיפורים
ועוד★ ★ ★

 להקים החליטו )1107/91( רמת־גניות גימנזיסטיות כמה
 לבנים כך סתם לגשת נעים לא חברה. אצלן שקרוי מה

 מציעות? הן מה הנה. פונות הן לכן ״בואו״. להם, ולומר
 בכלל הם אם למיניהם, החברות מקימי כל כמו בדיוק

 ואתם ועוד.״ ׳קומזיצים מסיבות, ״טיולים, חברות: מקימים
ל״ועוד״. בעיקר מתכוונות שהן כמוני בדיוק יודעים

<ןולטע עי סיפעיעעזרה
 קרוב. נורא ישבתי בקולנוע. כן. אני לא? אותה? ראית

 ממנה רוצים מה יודעת אנ׳לא חזר. הוא גדעון עם הייתי
 כזותי לבשה היא נורא. לא אבל נחמדה די דווקא היא

 לך אומרת אני רוצה. נורא אני וגם סרוגה לבנה שמלה
 היא אם מה, קולנוע. כוכבת להיות מזל של עניין שזה

 מסתובב היה לא כלב אף דיזנגוף ברחוב עוברת היתד,
 אומרת אני נעים די אפילו היה זה ואולי בחיי. אחריה

 שורקים ברחוב. לעבור נותנים לא נמאס פשוט שלפעמים לך
 שידעו זה אבל לפעמים. אותי מרגיז נורא דברים ואומרים

 הצדדים מכל אותה הקיפו אז — ארנול פרנסואז שהיא
אותה. לראות השתגעו וכולם
 בסרטים לבכות אוהבת נורא אני באה ג׳ונס ג׳ניפר וגם
שת יפה כך כל משחקת והיא מתה תמיד כמעט היא שלה
 שרומי חבל נורא אבל מתה באמת שהיא לי נדמה מיד

 אחריה משתגעת אני שלה. האמא עם יחד באה לא שניידר
 פתאום מה לה? דומה נורא שאני לי שאמרו לך אמרתי
 התרגלתי כך כל כבר באמת אותה? לראות שאסור נזכרו
 כך כל היא זמן המון אותה מכירה שאני לי שנדמה אליה

 איפה. חשוב לא אותה לראות הולכת הייתי שבוע כל מותק.
הגר הסרטים את לראות אוהבים כך כל לא הבחורים דווקא
 סנטימנטליים סתם או מתקתקים שהם אומרים הם מניים
 הייתי תמיד כמעט אז בחיים זה ככה רוצים הם מה אבל

 מה כאלה. סרטים אוהבת נורא גם היא אמא. עם הולכת
 שגרמניה כאילו מאוסטריה או מגרמניה זה אם לי איכפת

 שהיא בטוחה אני אשמה? רומי מה ובכלל, אוסטריה לא זה
 גם ששמה אחת קרובה לי יש אפילו. יהודיה, קצת בכלל

 נורא, גסה הזאת? ד,זיתה על אומרת את מה אבל שניידר כן
 זאת יש, שמה אומר גדעון התביישה? לא היא איך בחיי

 לא וזה ערומות בחורות מציירים הציירים ושכל אמנות
 נהיה מה ותראי פעם הצטלמה מונרו מרילין אפילו נקרא.

ועש ורקדה ולמדה השתדלה נורא דתקא באמת וזיתה, לה.
 שבעוד אפילו ואומרים באף וניתוחים דברים מיני כל תה

כואב? זה תגידי, זה• את להראות עניין לה יש אז מקום.

מילווקי,
ארצות-הברית

 בזיכר, יטזראלי וזי ה1 גם־
 הזה״, ״הטזלה טל הוזי זהזא

 היטזראלי, ההרטזזה זטז\1טי
 .בזיטר, ליטזראלי הההה!\

 ההה־ טל זזאה\ הלא דז״ה
טרבזט. הרי ההזלרה, רהטז
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 לבניכם שטפו י הגיע החורף
שלכם הלבנים הצמר ודברי
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