
כ נובח הוא פתאום מה לשאלתי האו!״
 כבר אסור ישו? ״מה בתמימות: ענה כלב,

זרות?■״ שפות ללמוד
★ ★ ★

אותך אוהב אני

 וחצי, 16 בת מית
פסטי טיולים, הבת
 מוסיקאליים, בלים

קול תיאטרון ,צ#ות1
 את,* ובאלט. נו)!

 גם מה? אז שואלים
אני.

 ופסיכיים. ילדותיים, נודניקים שונאת
 כמוני,״ מסוייס. אנשים סוג אוהבת ״אני
 הגדה בשמי שדרך החדש הכוכב נואם

 רוח מצבי למחר. מהיום ״חיים הימנית,
 מוזרה. שאני אומרים אנשים מתחלפים.

 לעשות מסוגלת שיגעונות. המון לי יש
 פתאום רוח. מצב לי יש פתאום הכל.
 משהו. לעשות לי מתחשק פתאום לא.

 בוכה. או מעוצבנת. או עצובה. פתאום
 ברחוב.״ להיות אוהבת
 היא סתם, שירים. כותבת שהיא בטח

ניקרא. לא זה אומרת,

ו נוייפלד, את ימצא אם לפארקאש חנינה
פארקאש. את יהרוג אם לנוייפלד חנינה

★ ★ ★
הלידה כחצות

 חיפוש עשה )7/1357( שהוא לי נדמה
אח שנים. 10 מלפני שלי הזכרונות בספרי

 לחרוזים מגיע הוא איך מבינה אינני רת
כאלה:
 חולם, אחת ועל / ויושב לי יושב ״אני
ש אחת / פינה בכל מחפש אני / חושב

 יש רבות בנות / מבינה. תהיה נפשי את
 / כולן את לבדוק אוכל לא אך / בעולם

 בידה היא אם / כך לי אומר ליבי לכן
 מאוד אוהב ,אני לה: אגיד / תקח קולמוס
אותך׳.״
 הזה, היום עד באושר חיים הם ומאז
 שירים לכתוב התחיל שהוא מפני ביחוד

לפלפד־אל־מצרי.
★ ★ ★

 שביכולתם מתפארים הפלאסס״ם המנתחים
 מונעים אינם מדוע האשה. באף הכל לעשות

אחרים?■ לעיסקי מלהיתחב בעדו
★ ★ ★

הירושלמית דינה

או תיכון, תלמידת

 אכספרס, המכתב את לי שלח )10/1357,(
 זה, לגלייון בקשתו את להכניס שאספיק כדי

 הזה כדבר לי קרה לא ״עוד ביטויו, ולפי
עלי־אדמות״: חיי שנות 25 בכל

מ שיצא 63 במונית־שרות ישבה ״היא
 שעה בלילה, 8.9.63 ראשון ביום גבעתיים,

 נותן הייתי לא בגבעת־רמב״ם. ירדה .00.30
 שהשפיע מה אבל שנים. 18מ־ יותר לה

שערו התמירה, קומתה לא זו ביותר עלי
ה שחום־עורה או החלקות־ארוכות, תיה

שהש העדין הבושם דוזקא אלא משגע,
ה קפאני וכאילו לפניה ישבתי בו. תמשה

 נכון, יותר או לבושם, רגיש אני שד.
 דבר היה זה — הפעם אך מוות. עד אלרגי
אחר.

 אחרת אותה. למצוא לי עזרי רותי, ״יא
״נורא מעשה אעשה . . .
 בכל אבל נוראים, מעשים אוהבת אני

אתו?! תתקשרי אופן בכל אולי — זאת

 התמונה על יודעת שאני מה ):8/1357(
ז<ןן עגן רצויירושל־ עוד ושהיא דינה. ששמע הוא

חשוב לא כלום
האינ רק בציבור, להודיע הוא מבקש לו,

ניק שלו הרמה לפי אינטלקט שלה. טלקט
 להעריץ סארטר, של אחת יצירה להכיר רא
 קלאסית, מוסיקה לאהוב ראנד, איין את

 וזיט, ג׳וש חסידת להיות נשימה ובאותה
 הקלאסיות האמניות את לאהוב ואודטה,

 כמובן,״ טוויסט, ״לא מודרני. ריקוד ואף
 איזה תהייה שלא כדי להוסיף ממהר הוא

הבנה. אי

יודע. לא עברי, הומור שאין שאומר מי
ה את לפתוח הואילו אנטישמי. שהוא או

 וליקרוא פנימיים, עמודים העברית, עיתונות
 הגברות של הסאטירי השבועי הטור את

 רבתי. מתל־אביב ברוניה־עליזה־כרמלה־קלמן
מקב שדכניות אם לדעת, רציתי בהזדמנות

 חודשית משכורת העיתונים ממערכות לות
פרילאנס. או

 6ה־ עד לאוגוסט 16מה־ הערב בעיתוני
ה מתושבי אחד כל היה יכול לספטמבר

כמו: שלהן. העונה הצעות את לקנות מדינה
 משכיל. דתי באדם מעוניינת דתית ״אשת
(נוכריות). פאות בטח יש לה זקן.״ עם רצוי

 הצבר חזר שנתיים אחר בעצם, טוב, בחור
 בדבר שהנוגעות ומקווה מחו״ל, 26ה־ בן

בעצ שהמציא הגאוני המשפט את יעריכו
 המודרני־הרקוב, מהעולם מאוכזב ״אינני מו:

 הטוב.״ את מחפש אלא
 האזנה )9/1357( מבטיח למעוניינות
הדור. תקליטי למבחר סטריאופונית

★ ★ ★
לתת הוחלט לי, הודלף המשטרה, ממטה

 43 בגיל בלונדית, יפהפיה ״אשה או
 דירת בעלת למשפטים, דוקטור ,152 בגובה

 גבוהה חודשית הכנסה מסודרת, לוקסוס
ה הפשע בשופט.״ מעוניינת רומני, ממוצא

כן? לא מושלם,
 דירה ״בעלת כתוב: היה הטור בשולי

 שיתאים עדין.״ זוג בן מחפשת בתל־אביב
הסתם. מן שלה, הזכוכית לביבר

 ארכיאולוגיה, חובב ,35 בן פולין ״יליד
 מהתקופה הארץ.״ מדרום בבחורה מעוניין

מה? או המאוחרת, הכלכלית
 ויפה גבוה ,24 בן סולידי ממשלתי ״פקיד

 העיניין דירה.״ עם אשכנזיה מחפש מאד,
ש משום הסולידי, לטיפוס מאד לו בוער
 מכתבים ״מקבל הבאה: התוספת באה מיד
מת הסולידי ברורה. המזימה מההורים.״ נם

 עם מתחתן האבא, את שוחט באם, אהב
למוסד. הבת את ומכניס האלמנה,

 דרישות. יש ממשלתי פקיד לכל לא אבל
■ זה: למשל

 כסף.״ בלי בחורה מחפש 38 בן ״פקיד
מה? אז לה יש ואם

 אלף־אלף, סוג טפסן ,33 בן בולגריה ״יליד
פיגומים? עם אשה.״ להכיר מעוניין

גבר. סתם לא זה עירקית״. מחפש ״עירקי
בבל. נערות על החולם גבר זה

 ויפה חמוד ״אלמן לחיות: רוצים הם גם
 מעוניין טראקטורים, שני בעל ,55 בן תואר,
אדמה. איתר, ושתביא חמודה.״ להכיר

למחשבה חומר המספקת אופיינית מודעה
 רכוש מקבלת יפה, מאד־מאד ״בחורה : היא

ש באקדמאי.״ מעוניינת לסידורים, רציני
אטומיים. לנישואים במחקר עוסק

 ונאה, אינטלקטואלי, טיפוס הארץ, ״יליד
ירו להכיר מעוניין מוסרית, אישיות בעל

 הקודמת, כל נאה.״ בחורה או שלמית
זוכה.

 במדור החודש פורסמה מוזרה בקשה
 רווקה.״ או אשה להכיר ״מעוניין השידוכים:

במיוחד. בררן לא
 כחולות־ עיניים שאטנית, בלונדית ״מחפש

 בודד, אקדמאי, רווק, הוא ירוקות־גדולות.
 שתסדר לו מגיע אז מסודר.״ לא ספרדי,
אותו.

 עדין,״ אופי בעל אדם להכיר מעוניינת
 ״גרושה בסוף: ברגש ומוסיפה אחת מציינת

 אשם באשמתה. שלא בטח באשמתה״. שלא
המאהב. עם אותה שתפס הבעל

*-היל'*•
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 הכופתה הבושם
 המפתה אדיזה3

אשה כל לב

ה ע ק ש ה ה ח ו ט ב
השקעה
הזכות
למשק
להנות

הברוכה
פירות
חנות

פרטים
לוקס.

 את לך מקנה יחסית קטנה
 הכרחי עזר מכשיר על לבעלות

 תוכל (חשמלי). המודרני הבית
 מפעולתו בעיות ומבלי בשקט

 לעצמך להבטיח כדי והסדורה.
 לכל בהקדם פנה רבות, לשנים

 ובקש חשמל לצרכי מובחרת
אלקטרו־ האבק שואב על נוספים

 גוטמן,! את קריבוס :בישראל נציגים
 ),43 יפו רח׳ (פינת ,2 פיג׳וטו רח׳

.65378 טל. תל־אביב,

£33

עצמך! את הכר
 בבחירת התייעצות אופי, אנליזות
 וכו׳] חינוך בעיות החלפתו, או מקצוע

מדעי.! יסוד על גרפולוגיים מבחנים ע״י
הסכם. לפי קבלה שעות

 הגרפולוגי המכון
ה<שראל<

63344 ,223962 טל. ,911 ד. ת. ת״א,

החדשה לשנה הברכות מיטב
ים הם לכל שולח י ת ו ח ו לק

;1 ב!!״ דונשט״ן א. את כ.\.
ים ביח״ר יט י — לרה יט  משרד רה
מעולים ותכנון ביצוע . חדישות דוגמות

 83575 טל. ,43 הרצל רח' תל־אביב, :המוצרים תערוכת
: ל ע פ מ 8252 5 טלפון ,21 וולפסון מסילת תל־אביב׳ ה
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1357 הזה העולם

 מסחר בקשרי אתנו והבאים לקוחותינו לכל
ה נ ה ש ב ו ט

ל ח א ר מ ח ס מ ה ־ ת י ם ב י ט י ה ר ל

אושינסק׳
86797 טלפון • 56 הרצל רחוב תל־אביב,

 בבצועם — ואקסקלוסיבי חדיש ריהוט
ה ל ו ע מ ב של ה ט י ם מ י ל כ י ר ד א ה
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