
p i  ? ת כ ו •  

■  i j t h f

 לכתוב.• הטורח את זה מדור קוראי לרוב לחסוך כדי
 ייראה עצמו שהמדור וכדי הראשון״, במכתב כבר ״תמונה

 להיות עשוי שזה השבתי — ודקורטיבי עליז יותר קצת
 יודעת אני הכותבים/ות. תמונות את לראות מאוד נחמד
 מי לי: איכפת לא אבל והכל, פרוטקציה כמו נשמע שזה

 מכתבו ״עמוד — מכתבו עם יחד לפרסום תמונה שישלח
לתור. מחוץ
בנוגע? מה אז

★ ★ ★
עיניהן אומרות מה

 השיגו לא באוניברסיטה, ללימודיהן השניה בשנה אם
 ללמוד שהלכו להניח יש שבגללו הדבר את )1133/32(

 קוראה כשאני ועתה, שם. אותו ישיגו לא כבר — שם
סיבה: בלי שלא להבין אפשר מכתבן, את

 עדיין איש ביותר. חמודות סטודנטיות שתי ״...הרינו
 זו, לדעה שיתנגדו כאלה יהיו אם ואף זאת, הכחיש לא
בכך. בטחון לנו יש

 באוניברסיטה שניה שנד, ולומדות לחדר, שכנות ״שתינו
 הקבוע. מגורינו כמקום שונה שערותינו צבע העברית.

במרכז. והשניה בצפון גרה האחת
בהן. לקרוא יודע שרק למי הכל מספרות ״עינינו
 שמנת- גברים שני עם להתכתב מעוניינות אנו ״ובכן,

 לגילם, בהתאם זה ואף ,120ל־ 100 בין געה שלהם השכל
 מדעי־הטבע, רפואנים׳ רצוי גבוהה, השכלה בעלי שיהיו

 כן וכמו — בטכניון? העניינים מה — לעתיד מהנדסים
 — אצלנו שאומרים כמו וכמובן, מסורתיים, מבתים שיהיו

 לרקוד. יודעים אתלטי, גוף בעלי תמירים, גבוהים, חתיכים.
 גרפולוגיה. הוא שלנו ההובי כתב־היד, לפי זאת נרגיש

 האחת חוש־הומור. בעלי שנונים, חריף, שכל בעלי וכמובן
.30 בגי — השניה ,25 בני מבכרת
 הנפתח כהלכה, לנו יש פה נשעמם. שלא מבטיחות ״אנו
משובב. בצחוק גם לעתים

 — במקומן ידינו כל פלטפוס. אין — קרסוליים ״תאומו:
 חסן- כמגדל אפינו ממש! רקדניות של — רגלינו חסר. אין
 גבעת־רמב״ם. כבריכת עינינו יפו.—תל־אביב פני הצופה בק

 כבשים בעדר — שערותינו טרי. בחלב רוחצות — שינינו
משכנע. — גוף מבנה בפיזור־נפש. הגלעד מן הגולש
 סוף- צניעות. מפאת לתאר נמשיך לא החלקים יתר ״את

דתיות! אנו סוף

שכות המכתבים בכל כרגיל רצוי׳ ״ועתה
 ההגון הישר, היפה, שהכותב — אליך בים

במכ כבר תמונתו את אלינו ישלח והפיקח
 אוחז קוף שלא שנרגיש כדי הראשון, תב

 מתקדם במצב שימפנזה לפחות אלא בעט,
כלשהי. פרטית ויוזמה גאוזה־עצמית ובעל
.״. החוש שחומי־העור אתם כי נקודה .
ההז את תנצלו לנו, לראויים עצמכם בים

 נעמוד לא כמובן ואנו ותכתבו, דמנות
 שאנו מה על אחרים נחייב ולא הצד, מן

לחתום.״ מוכנות לא
 אתן זאת, בכל מה, משהו: לשאול רוצה אני עכשיו
באוניברסיטה? לומדות

★ ★ ★

 לקולנוע ללנת ואחרים לקולנוע, ללכת האוהבים כאלה יש
לאהוב. כדי

★ ★ ★

מטהראן מכתב
 מקאראקס. כמעט. העולם, מכל מכתבים לקבל רגילה אני

פולין, מקסיקו, משבדיה, מאירופה, מבורמה׳ ונצואלה,

a n

 כותב ).1133/33( מטהראן. הראשון המכתב לי זה אך גאנה.
באנגלית: הוא,

 אני דיפלומה. ובעל משכיל ,32 בן יהודי צעיר ״הנני
 לכתוב מאוד רציתי צרפתית. ומעט ואנגלית עברית דובר
 במידה טוב אני אין שאולי חששתי אך עברית, אליך

אנגלית. לכתוב כן׳ על והעדפתי בכתיבה, מספקת
 הדוברת ,35 כבת ישראלית ,njfr אל להתוודע רוצה ״אני
 שלהתכתבות מקווה אני טוב. מזג ובעלת ואנגלית עברית
טובות.״ תוצאות תהיינה

 גם תחששי. אל — חזקה כך כל לא שלך האנגלית אם
לא. שלו

★ ★ ★
גערה ב7 זהבין

 לך מתחשק אם יודע, אתה יפה, להיות מוכרח לא אתה
 חשוב השביעית. ותלמידת 17ה־ בת )1133/34( אל לכתוב

נערה״. לב ״להבין ושתוכל 20 כבן שתהיה רק
כאלה. גם יש מה? אז

★ ★ ★
 בישיבה, אשת בעמידה, גבר עושה מה חידה: לכם אחוד

רגליים? שלוש על וכלב
ידיים. לוחצים ככה. עלי תסתכלו אל יש? מה

ע העזנו נערת
 בשיר- כותב המלך שלמה היה מה לעצמכם תתארו עכשיו
 חבצלת •שמה? מה נו, — היפה, רעיתו השתמשה אילו השירים
 תת־מימי לדיג מלא בציוד חבושה אותה ראה לו — השרון

 הנפלא התיאור אחרי שם, מוסיף היה בטח דרור. יעל כמו
 מין ולמגדלים, הגפן לאשכולות לעפרים, שדומה מה על

שכזה: קטע
 כעולל חמצנך מיכלי שני יפה, הנך רעיתי, יפה ״הנך
 צינור־ יתפתל עלי־אורח, נחש כמו אמו! צואר על מתרפק

 לראשך, משקפת־הראיה לתלפיות; הבנוי צוארך על הנשימה
 עוד את למה אגב׳ ודרך מים־זכים. כבריכת מלכות׳ ככתר

ביקיני?״ לובשת לא
 הגב על כזה ציוד לסחוב עצמנו, לבין בינינו אבל

 21 בת צברית דרור׳ ליעל גם פיוטי. כך כל עסק לא זה
 חיילת וכיום האזרחי מקצועה לפי למלאכה מורה מחיפה,
 מעל המיכל את שחלצה אחרי טוב טוב הגב כאב בצה״ל,
 בדיג גילה, בנות אחרות כנערות לעסוק, במקום שכמה.

 היחידה האשד, היא דגים. לדוג יעל מעדיפה מחזרים,
 משוגעים של מועדון — חיפה של התת־מימי הדיג במועדון

 מתחת כמעט, בידיים ושמנים חיים דגים לתפוס לרעיון
לפני־המים.

 הדגים, את — הצלחת ועל מטוגנים אותם מעדיפה אני
כמובן.
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ונעימה קטנה לויה בת
 עין בעלת שחורה׳ בחופשתך,

 היא דרישות וללא בהירה
 תסב היא ברגר. פוטו מצלמה

 את ותעשיר מרובה, הנאה לך
חופשתו.

חנם. בצלום הדרכה

בתונברנד
ח3חי ר ק ב1ה, ו ל ח 31 ה

בידומן אדון
מאת

פריש מכס

ג״הבימה״
ב ^כי תליי

 17.6 ד׳ יום
 18.6 ה׳ יום

 20.6 מוצ״ש
 23.6 ג׳ יום
 25.6 ה׳ יום
29.6 ב׳ יום


