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ף. גו שי נצל. שקט השני סו  אוזניים לשלי

מו  פעם בכל דם שתת והרביעי נדאוורר, נ
שהו נפצע. שמי
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לי מבטיחה במיכתבים, רק מעוניינת היא

 חייב, מדוע אולם מאוד, נחמד ).1242/15(
ונחמד גבוה להיות אליה המתכתב כן, אם

השבוע (פרת
שתי שלא עד שקין, אירן את פג  לא פוט

 — הצרפתית את עושה מה בדיוק ידעתי
 תודה יודעת, אני עכשיו נל־כך. צרפתיה

די ובכן, לאל. ל לראות לרצות בנ  צריך, ננ״
שמקב עד ואוויר מעידוד לחיות כל, קודם

 את להגדיל בערן. ס״מ 50 של טאליה לים
עק על לטופף לנקודת־רוויה. עד המחשוף

 כגון דברים על ולדבר ס״מ, 11 של בים
סי בוהמה אומינות, קמוץ. בפה — גרבר ויו

 אירן אז עוד, לדעת רוצים אתה ואם
הנח אומרים ויש הצעירה, דיילת־הקרקע היא

י בלוד.״ בשדה־התעופה ביותר מדה נ א . . .  ״
 כל לי אין הקהל. עם העבודה את אוהבת
 ובכלל, זרים. לאנשים פונה כשאני בושה

שבת אני  נערה כל הופכים שהמדים חו
לליידי.״

ם קורה ומה שטי המדים? את כשפו
, ו א . . . ת אני אז ״ ר ת. להיות חוז בוהמי

מציירת.״ גם אני מבינה, את כי
ת השואפות נערות לאותן  דיילות, להיו

 קדימה צעד אינו המיקצוע אירן: אומרת
 .19 בת אירן והראייה, ולא. לא לחופה,

רווקה. עדיין היא לא, או ותאמינו

מבינים. אנחנו חשוב, לא דווקא? וירושלמי
 הקריות אחת תושבת ,18 בת היא ובכן,

.ו חיפה ליד .  להודות, לה נעים לא .
 אך נאה. גם היא לעשות אפשר מה אבל
 מבינה שהיא העיקר באמת, לב תשימו אל

 וזה פרסלי. ובאלבים אפלטון בכדורגל,
הרבה.

מסוייס עירור★ ★ ★
בגרות בחינות להיבחן הולך מה תראו

)1242/16.(

 כ־ימ את בדיוק לנסח כיצד יודעת ״אינני
ל אנסה אך מצבי. את שתביני כדי תבי

יכולתי. במיטב עשות
 עתה העומדת וחצי, 17 בת נערה ״הנני

 בחינות כידוע, הבגרות. בחינות סף על
 עכשיו ודודקא איום למצבי־רוח גורמות אלו

 אחד אין החזק, מהמין עידוד לי כשנחוץ
 וכולי אלייך אני פונה לכן זאת. שיעשה

לעודדני. שירצה אחד ימצא ואולי — וכולי
ו נחמד גבוה, להיות המעודד על נ.ב.
 ונוף.״ הצגות טיולים, כמובן, אוהב,

★ ★ ★
ה שכל,  לאחר — אשה אצל מחפש שגבר ז

היתר. את שמצא
המבין הלב ?בערות★ ★ ★

למיות הערותי את מוצאים ו) 242־/7־ 18(
ל אני, צודקים. שהם יתכן בהחלט. רות

 בהחלט. מיותר מכתבם את מוצאת משל,
לכ יפסיקו כלום זאת, להם אומר אם אך

איפה! תוב?
.״ . שרו כ״א) 22( צעירים שני אנו .
 כולל — ורוד די בצבע העולם את אים

 רותי, של המדור את ובעיקר הזה העולם
 שתי עם להתכתב מעוניינים הא?) (חנפנים,

 של ברדיוס סביבתה, או מתל־אביב נערות
 לא שגילן המושבות, מכיכר מילין חמישה

.18מ־ פחות יהיה ולא אחת כל 20 על יעלה
.״ .  ההתכתבות את רואים שאנו מאחר .

ב ויש ומאחר ההיכרות של ראשון כשלב
 שרצוי הרי שלבים־שלבים, להתקדם דעתנו
 היתר, בין תהיינה, הנ״ל שהנערות מאוד

 ס״מ 160( גובה ובעיקר, הופעה בעלות גם
 ואילו מהקנקן דרישותינו הן אלה כ״א).

 יותר: עוד צנועות הנן מתוכנו דרישותינו
 נפשות שתי לחיים לעורר ויכולת הבנה

משועממות.
.באשר . .  נסם־ — עצמנו על לפרטים ״

 שתענינה המבין הלב לבעלות ישירות קם
לפנייתנו.״
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