
——

□ח••□ ולהישאר רווקה להיות
)17 מעמוד (המשן

לאשר. שייר הוא זה במקרה הכל. אחרי להתעסק. לך כדאי לא נשואים גברים עם
הימים ושאר ושבת שישי בימי בחייו. משני מקום התופסת זו היא ואת בידיעתך, אחרת

 לך שמבטיחים הנשואים, הגברים שאחוז לך דעי מזר״ חוץ אתה. יימצא הוא החשובים
 לומר הוגן די זה שיהיה אפסי, כה הוא הבטחתם, את והמקיימים מנשותיהם להתגרש

 מנשותיהם, להיפטר כדי זה הרי מתגרשים, כבר הם אם זאת. עושים לא פעם אף שהם
לך. להינשא כדי ולא

 דבר לך לתת יכול לא ה״אני את לשמוע מדכא מאוד זה לך. מגיעות בהחלט מתנות
 שושנה או שירה ספר לך. לתת יכול שהוא אחר משהו להיות מוכרח מאהבה.״ חוץ

מצליח. ביזנסמן הוא אס פרווה, מעיל או נאבק, צעיר הוא אם ריחנית,
לו מקדישה שאת תצהירי שאם משום לעולם, תאיימי אל לו, להינשא רוצה את אם
 כבר הוא מה אחרים. גברים עם גם לצאת לך ויציע אדיב נורא יהיה א ה זמן, מדי יותר
מעילוז של הקטן בכיס נמצא שלבך יודע כשהוא להפסיד, יכול

שתאפ הגונה, ותקופת־אבל למוות, רבות, מבחינות מה, ד! ורציני ממושך רומן של סופו
 מן יוצאת הזדמנות זו מומלצת. — עצמך על ולהתגבר מאוכזבת, פרקדן לשכב לך שר

 ללבישת הזדמנות גם זו למכבסה. שבדירתך הווילונות את ולתת הארונות את לסדר הכלל
 שתקבלו, הקומפלימנטים לעבודה. — בשבילו במיוחד שקנית — הכחולה הג׳רסי שמלת

המוראל. את לך ירימו עליך, והשמלה בשמלה את
 על איכשהו שמעת כבר את אך תמיד, כמו אותך אוהב שהוא לך אומר עדיין כשהוא

קוראת את עליו, להיתר יכולה לא את שעבר, השבוע כל שניסית ולמרות החדשה, אהבתו
שוברת שאת או הוותיק, ידידך בפני הטובה, חברתך בפני ליבך את שופכת את לעזרה.
הקרח מקוביות שתיים או קוביה אוהבך, לא שכבר אהובך, ראש על זורקת או מאפרה

רציני, באמת זה אט או, לבית־הכנסת, ללכת ישנה, מגבת להשמיד יכולה את שבמקרר.
לפסיכיאטור.

★ ★ ★
סקסית להיות איד

 בוקר מדי מתעמלת ם, י! מדי קוקטייל־השלווה את שותה ואת לזלול, הפסקת ם
אלגנ אשה כמו וגרה מתאפרת מתלבשת, את אם שבוע: מדי ק״מ 5 לפחות וצועדת <£
הסקסיות. אל הדרך מרבית את עברת כבר שממילא הרי וזוהרת, טית

 להימנע הוא לעשות עוד צריכה שאת מה זאת. לך יש כבר ודאי מבוגרת, אשד, את אם
 כן, כסף. ומללוזת שבורות מצפורניים הרגליים, על משיער להיפטר חגורות־בטן, מלבישת

 הוא הבוס שלך. הבוס על אתו מלדבר להפסיק עלייך סקסי. לא מאוד זה כסף ללוזת
מחזרך. בעיני מתחרה ולכן הכל, אחרי גבר,

 לדעת סקסי מאוד זד, דברים מיני כל על הזמן כל ומלדבר שטויות, מלדבר הימנעי
 זה עושים. שהם מה ידעו והמונה־ליזה הספינכס הזמן. כל לטחון מבלי בשקט, לשבת

 אחרי אומרת זאת שלך: הפנים כלי אהובך בפני להיראות — תתפלאי — סקסי בהחלט
נקי. יהיה ששערך בתנאי איפור. עם אחדות פעמים על־ידך סוחרר כבר שהוא
 יקר שהבושם וככל סקסית. היא בושם לבישת זאת, הוכיח לא או הוכיח, שנסיונך כמו

יותר. סקסי הוא כן יותר, וצרפתי המזל) (לרוע יותר
 ופלירטוטים סקסיים, הם חיוכים משהו! עשי סקסי. זה מדי נמוך או צרחני ולא נעים קול

יותר. לא אם בבוקר, תפוזים מיץ כמו לפחות בריא הפלירט הלן, לדעת יותר. עוד
 להביט. רק בעצם, דבר לעשות צריכה לא את לפלרטט. כדי הרבה לעשות צריכה לא את
 רידי יזהו ומחפש, עמוק במבט למשל), במסעדה, קורבן איזה (של עיניו לתוך ישר הביטי

 לו גרמת פעמים? שלוש עיניו לתוך הבטת שוב. זאת ועשי לתעסוקתך חזרי מבטך. את
ופלירטטת! אושר
 צפי בעדינות. זאת כשעושים רק אך סקסי, בהחלט זה לסרב בגסות. תסרבי אל פעם אף

 את בפנייך שיפתחו ולזה ומעשנת), סוררת זאת בכל את (אם סיגרייתך את שידליקו לזה
המכונית. דלת

★ ★ ★
מרווקים יותר רווקות מיליון 4 יש

 על הרווקות מספר עולה ביותר, האחרונה הסטטיסטיקה לפי עובדה: היא זאת ן, ף*
 אקסטרה מאותן אחת את זאת שבכל סיכוי יש מיליון. 4ב־ בעולם הרווקים מספר /■*

סביבו. מתרוצצים אינם הגברים אשר מיליון, ארבעה
 אמריקאית מגבת מתחתו ופרשי הים לשפת לכי תתייאשי; אל — הדבר הוא כך אם

חיה. מודעה והווי בקליפורניה שבי שחמת. או לדמקה המזמינה משובצת,
להימנע מאוד קשה לאנשים משהו. כתוב עליה סיכה ענדי — מזה פשוט אין כן,

לא הם לוודאי, קרוב מאשר יותר אשה. על כתובים כשהם בפרט כתובים, דברים מלקרוא
 אפור, שיער לי ״יש שאמרה סיכה לענוד נהגה הלן זאת. שיקראו עד ישקטו, ולא יירגעו
 תזלזל אל ״לעולם שאמרה אחרת, בהזדמנות אחרת וסיכה שחור,״ ולב חומות עיניים
בשיחה ופתחו זילזלו לא מעניינים, די ולעתים פרצופים, הרבה די אשה.״ של בכוחה

ממושך. לרומן או לתיאטרון משותפת ליציאה אחדים, במיקרים שהובילה, מרתקת,
 כמו ביקורתיים, ספרים ציבורי לקרוא היא בה, לפתוח מבלי שיחה, לעורר אחרת צורה
 את לצבוע כמובן, יכולה, את צ׳אטרלי. ליידי של מאהבה או מארכס, קארל של הקפיטל

ידברו לא אם אופניים. על לעבודה לרכב או אחת, לך יש אם חריף, לכתום מכוניתך
שירה. תקראי אם רומנטית מאוד תיראי עליך. ידברו לפחות אליך,

נמ הם שלך). הבעייה שזו מניחה (אני בגברים לפגוש היחידות האפשרויות אינן אלה
 מקום־העבודה, את תחליפי אם אותך יאסרו לא אז לא, ואם עבודתך, במקום בשפע צאים

 באיצ־ הספסלים מן מריעים הכדורגל, מגרשי על גם מתרוצצים הם בחברתם. להיות כדי
 מקצועיות, בפגישות במקומות־נופש, בטיולים, בהרצאות, בחוגים, במסיבות, נמצאים טדיון,

הסמוכה. ובדירה לבגדי־גברים בחנויות
 כמו נראה לפחות הוא זקן, באמת רווק הוא אם גם החדק. לשכנך מתכוונת אני כן,
 למרות — בבוקר המוראל את לך להעלות עשויים בחיוך, מלווים פלירט, מבטי וכמה גבר,
 יכולה את כך. על שתדעי מבלי הידיעה, בה״א שלו הנערה להיות אפילו עלולה את הכל.

 לפני נישא לא הוא לה הנערה את אם חושבת. שאת ממה גברים יותר של הנערה להיות
 את אותך. מכיר בקושי אך המדרגות, בחדר או בעבודה אותך רואה הוא אם או שנה, 15

שלו. היום־יום מטרדות מתפנה כשהוא הוזה הוא בה שלו: נערת־החלומות היא
עינייך אם ורק אליו, תחייכי אפילו שאת מבלי בך בוחר היא המקרים של הגדול ברוב
תת־הכרתם או הכרתם שאל המצליחים, הגברים תריסר בין כך. על תדעי הן, פקוחות

 מיליונר, מוציא־לאור, גנרלים, שני נימנו עפעף, שתניד מבלי בראון, גרלי הלן חדרה
ממנה. צעירים שהיו יפהפים בחורים ושני מצליח, פירסומאי

★ ★ ★
ולא ייתכן ותתחתני, יתכן

 הנ״ל. הגברים של כנערת־החלומות שלה הקאריירה את סיימה לא בראץ גדלי לן ן**
 ,37 בת נישאה היא לכן, כידוע בה. להזות ממשיכים עדיין הם כי שייתכן למרות ! 1

שלה. הארוכים הרווקות חיי של אחד רגע על אף מתחרטת איננה והיא ביותר, פיקנטי לגבר
 של קרנה את להרים שנועדו וחוכמת־החיים, הנסיון העצות, עמוס ספרה עמודי 267 כל

 רווקה, שהיא למרות לא החיים, מן וליהנות ומסחררת, זוהרת להיות ולהמריצה החזקה
הנשואה. לאשה מחשבה חומר קצת גם מספקים — כזו היותה בזכות אלא

 זו היום של ״בעולם ספרה, את בראון גרלי הלן מסיימת ולא,״ יתכן ותתחתני, ״יתכן
 שתוכלנה כדי שמתחתנות׳ חזקות אותן האשה. עבור עליונה חשיבות בעלת בעייה לא כבר

 מתוך החברתי, מעמדן סמל בהברקת ימיהן שארית את מבלות גדולה, אנחת־רווחה להאנח
 — לחמן את להרתיח או לגדול ללמוד, להתמתח, להשיג, תיאלצנה לא פעם אף שהן ידיעה

ושלמות. סיפוק לכלל הגיעו שלא אלה הן לדעתי, הן, לרחם. יש שעליהן הנשים אותן הן
 של שהעולם והמלאים העשירים לחיים להגיע יכולה זה, בכיזזן תעבדי אם ידידתי, ״את,

. הצגה זו חושק. אחד כל בהם החיים — הרתקה לאשר, מציע היום .  ממנה תהני טובה.
דבר!״ תחמיצי אל — באולם אחד או ביציע שניים זד, אם ממקומך,

—■

מ??)/
טחינה חומוס״־

בפריקה !במתנה:

לקופסה צמוד בגביע

ס הכינה ויטה ו מ ו ח  
, עם ה נ י ח ן ט כ ו  מ

ה ש ג ה ת ל י ד י  מ
 אמיתי מזרחי בטעם

ת ע ת פ  החדש: ה
 חינם פפריקה גביע

ת נ ת ה מ ט י  ו
 קופסת כל עם

טחינה חומוס

ר ש ה —כ ו ו ר פ

<פנ€
. . / ¥ * / ¥ /< י/ .?: ל / צ ! ? £ /׳

•ד * :• ־ד • ־ד

_ ובערב אחוז״צ בבוקר, _

גרמנית צרפתית, אנגלית, עכרית,
ותיכוניים יסודיים בתי״ם ולתלמידי למבוגרים מיוסדות כתות

0ם1מ1(1,1)186 ל־ הכנה
?1־0001611107 £ 4,0י\7 61־

06ד!1£103ז6.
 ב־ מסחרית קורספונדנציה

אנגלית.

 לבגרות. הכנה
שמושית שפה

00גת761־83;).10ז1
רו איטלקית, ספרדית, ^

ערבית. פורטוגזית, סית,

 4 מונטיפיורי׳ פתח״תקוה, • 56347 טל. ,2 נחלת־בגימין ת״א,
27 החלוץ חיפה,

21 9323 הזה הסולם


