
מכס אמנע שאני למה נידו, ת!■יי
שאני למה ? שלי התענוגים את

רדדא; ל אחת, פעם לכס, אתן לא
מגי;?ים? ;פ שה כמו המכתבים את

■רצת רוצה ואני לי שהם :פרט **
 כיד שלכם והמכתבים להשתזף,

השבוע? במיוהד נחמדים כה
כ ציטטות, הכד לכם, הנה אז

- וכלשונן כתבן
הצעירים החיים★ ★ ★

ש מרגישה ואני מסתיים, הגדול ,החופש
כלום! לעשוס הספקתי לא

המסח ההצלחה למען להוסיף, ״אפשר
 מ־ כלל בדרך סובלת אינני שדווקא רית,

 בצבא, שלנו החברה עכשיו אבל שיעמום.
 נאלץ מעט ועוד לנערות, זמן להם ואין

החופשות. לזמן צבאית הפיכה לארגן
 בחור־המחפש־הרפת־ מחפשת שאני ״כך
 ההרגשה את למנוע כדי שכל, ועם קאות,
לשווא.״ מתבזבזים )18( הצעירים שחיי

 שכל בנ.ב., )1/1564( מוסיפר. מזה חוץ
 אז נוראה. בצורה דחוף זה הזה, העניין

 הצעירים. חייה את לה תבזבזו ואל תמהרו,
שמעתם?

פיסוק *בדי * *
נע* מדורך בעזרת להכיר מעוניין ״הייתי

אפ ואם חתיכה שתהיה ו9—17 בגיל רה
 בעיקר אני כי מכונית גם לה שיהיה שר

ת טיולים אוהב ו נחמד בחור אני ונס היו
יפה״ אפילו גבוה

 כמו לא־רגיל, עניו שהוא רק לא זהו.
 גם שהוא אלא בפיקחותכם, הבחנתם שאולי

 בכתיבה. הנקודות שנועדו למה יודע לא
 כשהוא )2/1564( מתכוון למה ותמהתני

 מעלות אותן מנערה דורש ״הייתי מציין
 מעלות איזה על לי, תסלח אפשר.״ אס

מדבר? אתה
חייל. הוא מה, אבל

דמה? דמה?
זה: למכתב לב שימו
ככל לי. הולך לא ופשוט ,32 בגיל ,הנני

 הוא היום שדי הספרותי המדור
 זהו לכם. מתאים בדיוק פצצה.

 בניו־יורק, שהופיע ספד מתוך לקט
 ה־ אל ״מכתבים ששמו רק ולא

מכת כולו הוא אלא חיפושיות״,
ש אמיתיים. החיפושיות. אל בים

_ נשלחו.
• .ו*.....! ...... ״ , .11 • .21. . •

היקר, ג׳ורג׳
 אחרי הרודפות נערות מאותן אחת לא אני

להמ צריכה שנערה חושבת אני גברים.
 אני אבל אחריה. ירדוף שהגבר עד תין

 עוד לך לחכות אצטרך לא שאני מקמר,
זמן. הרבה

ס, אלים

ת שיו יקרות, חיפו
בבק לי תענו אליכם. 43ה־ מכתבי זהו

נגמרים. שלי הבולים כ* מהר, שה
לאורה

תי, לחטט מנסה שאני עלי ולהתגבר במגרעו
כשלונותי. שורש את מצאתי לא הן,

ם וידידי ״חברי  בחור שאני עלי אומדי
עו אני ממני. מאוד מרוצים בעבודה טוב.

 בעיני חן למצוא מנת על הכל דווקא שה
? היא וזאת הייתכן נערות. מגרעת׳

היו עוד אם מצחיק זה ״יהיה דרי לי י
 לא באחת. רוצה אני אבל מיוחדות. שות

ת מי. חשוב  מגרעות, בי יש אם שתגיד לפחו
ואתקנן. הן, ומה

כזאת?״ ״התהיה
 )3/1564ש( מבינות בטח אתן כי איך. ועוד
 תכתבו לא ואם באמת. ושחה וכנה אנושי

אתכן. אקמט אני לו,
★ ★ ★

היעד אד צניחה
כון תלמידת ״אני  (בלונדית), נחמדה די תי

ת. במיקצת שאני הצרה אך שני ביי
ה הי  שגם חייל, עם להתכתב ברצוני ,

 תהיה ואס גבוה. לכך ונוסף נחמד, הוא
צנחן.״ זה שיהיה אפשרות,
).4/1564( הוא — שלכם היעד מספר

פדוסים המון★ ★ ★
פלוסים: מעט לי ״יש
ת המתכנן מהנדס ״אני  ל־ קונסטרוקציו

 בניין אפילו לי אין משלי אן בנייני־ענק,
תו קטן  בעזרת ולבנות לתכנן רוצה אני או

ב שקטים מחיים להנות המסוגלת מישהי,
שלי.״ היקר וכלב־הזאב גינה, מוקף קט בית

 רק ולא אומרת. הייתי מאד, ביתי איש
 ברצינות. לזה מתכוז־ן )5/1564( זה:

במידבר★ ★ ★
 הגדול, במידבר המתייבש בצה״ל, ״סמל

 זה האין היום, שעות ברוב והמשתעמם
טראגי?״

וב מרגיז, בטח אבל טראגי, כך כל לא
 )6/1564ו( גדול כל־כך הוא שהמידבר פרט
 ירוקות, עיניים לו ויש נחמד, כך כל הוא

אפילו.

נודש שחור, שיעד
 וחצי עשרה שש בת רגילה, נערה ״הנני
 ם״מ ו 74 של לגובה מזדקרת ואני (כמעט),

חקלאי. בבית־ספר לומדת ואני לא?) (איום,
 וגבוה, נחמד בחור לפגוש מקווה ״אני

לגילי. מעל
 גולש, שחור, שיער לי יש יקירתי, ״רותי
 את מה לאינדיאנית. דומה שאני ואומרים

שבת בסדר?״ זה זה? על חו
נש שאת יקירתי, )7/1564( חושבת, אני
 קטנה עוד את ואם נערת־חלומות. כמו מעת
יבוא. עוד זד. דבר, אין זה, את מבינה ולא

★ ★ ★
אוניברסיטאית השכדה

! 1■ 1 <׳!111111■ וו!ו■ 1 וה ד ו־ז
ומפתה: קצרה הצעה ).8/1564(

 חיפה. מסביבות נערה להכיר ״ברצוני
- השכלתי שנה, 21 — גילי אוניברסי י

שוחי טאית, ת — ודרי למדי.״ צנועו
 דרוש למי אבל כולו. המכתב אגב, זהו,
יותר?

ממני מבוגרת★ ★ ★
 לסוף: שמרתי מותק איזה תראו

 הצלחתי לא עדיין וכאן לחיפה ״עברתי
 ולהכיר להתכתב אשמח ולכן חברה. להשיג

ת חיפה. מבנות אחת  הרבה נראה ואני היו
 בגילי, אחד כל שנראה מכפי מבוגר יותר

 קצת גם להיות יכולה לי שתכתוב זו אז
 ממני.״ מבוגרת יותר

ה להיות יכילה כמה בת יודעים אתם
ת׳ מבוגרת א זקנה. בזאת .16 בת אפילו הז

 מפותח. אבל .15 בן הוא )9/1564( כי
ש אקווה, ״ושוב לי: כותב שהוא עובדה
בן שתהיה מדורך, דרך אחת לי תכירי  כמו

 חתיכה.״ שיותר מה
הכבוד! כל

מציאות. ואילו
 הפעמים באחת שהזכרתי מאז
 משהו, שמצא מישהו על משהו

והת לתחיה, כולכם התעוררתם
 כ- דכרים ולמצוא לאבר חלתם

שצף־קצף.
 עכשיו אז מקום, כך כל לי אין

שניים: רק

 מנשה, את ובקשי ,913666
 עיזרו אנא בעיני. חן מוצאת זאת ״נערה

 למצאה.״ לי
ברצון.

 צולמה היא רואים. אתם התמונה את
 רק לא ככה: עכשיו אילת. חוף על מזמן די

 האוריגינל, את לקבל יכולה שהמצולמת
 ובצבעים גדול שהוא התצלום, את כלומר,
 מצוייר שלה שהמצלם אלא בהחלט, טבעיים

 בתל־אביב. ונמצא לחלוטין, סקנדינבי בשם
לא? מעניין, זה גם

ב•: מציאה
כ זאת מודעה ופרסמו חסד עימי ״עשו
לשונה:

 המערבית לגדה שנסעה הבלונדית ״הנערה
 יכין־חקל, של 6 מספר באוטובוס .ד,8.6ב־ד

ב ישבה ואשר ואחיה, אמה אביה, בחברת
לטלפון התקשרי אנא — 18 מספר מושב

אילת מהדף

ת שיו יקרות! חיפו
 שלי. החדר את פעם לראות צריכות אתן
 שלכם. בתמונות מכוסים הקירות כל חלום!

 הפנים עם ובובות ודגלים מגבות לי יש
 פעם כל בצעקות פורצת שלי אמא שלכם.
לחדרי. נכנסת שהיא

ס, דבי
היקר, ג׳ון

 לא אתם שלכם ההופעה שבשעת נכון זה
 אתם אלא בקהל, היושבים בנו, מסתכלים

מרשרשים? דולארים רק עיניכם לנגד רואים
ג. מילדרד

ת, אל שיו החיפו
האם המלכד,־האם. לפני שהופעתם שמעתי

בשקט? הזמן כל ישבה היא
הנדה

היקר, רינגו
 שרצות הטיפשות מהנערות אחת לא אני

 חיפושיות!״ ״חיפושיות! וצורחות אחריכם
 אבל בנימוס. ומתנהגת מנומסת בחורה אני

בתוכי! מתרחש מה ידעת אילו
ו. מגי

היקר, פול
 אני אבל סקסי, נורא שאתה חושבת אני

זה. מה בדיוק יודעת לא עוד
ד. שירלי

רג' היקר, ג׳ו
משום אותך איהבת אינני להבין: נסה אנא

 והמתוק, האהוב ג׳ון
מל שעיני משום קצר יהיה הזה המכתב

 או לאהוב אוכל לא לעולם דמעות. אות
 לא אחרות שפתיים אחר. לגבר להינשא
ש היחיד הדבר זה אותך, לאהוב ינשקוני.

בחיים. לי נותר עוד
ר. קארן

היקר, פול
לפ אחרת, בחורה עם להתחתן תעיז שלא

לתפקיד. בלאושטיין מארג׳י את שתבחן ני
נשיקות, המון

מארג׳׳

ון שלי! המתוק ג׳
 הודות הכל קילוגרמים, בעשרה רזיתי

 רק אלא יותר, אוכלת לא בכלל אני לך.
 בך. והוגה שלך, בתמונות מסתכלת יושבת,

הרזה. לפיליס השמנה מפילים הפכתי וכך
ר. פילים

 אתה. — שאתה משום אלא חיפושית, שאתר,
הנע כל אומרות ״כך בוזדאי תגיד עכשיו
 אתה וגם ברצינות זה אצלי אבל רות״׳
כך. שזה בלב מרגיש בודדאי

 מוטב עכשיו. אלי תטלפן אל בבקשה,
מעט. תרגע אתה שגם עד שתחכה

נצחים, לנצח שלן
לואיזה

יקירי, ג׳ון
 1.62 שלי הגובה קילו, 47 שוקלת אני
שלך. וכולי מטר,

ל. ביאטרים

ת שיו פו יקרות, חי
 וחושבת: עליכם חולמת אני לילה מדי

גוד שגליריה יודעות לא אפילו החיפושיות
 באמת, קיימת היא אבל בעולם. קיימת מן

בשבילכם. רק וחיה
גלודיה

היקר, ,ג׳ורג
 אותך להעריץ אמשיך אני כביר! אתה
שלושים! בן כשתהיה אפילו

פלינט סינדי

ת שיו יקרות, חיפו
 נערות שלוש שמצאתם הדבר נכון האם

 נותנת שלא מחשבה יש שלכם? באמבטיה
 שאתם לפני בהן הבחנתם האם מנוח: לנו

אחרי? או לאמבט, בעצמכם נכנסתם
בי, וג׳ני דבי ג׳ו

דידסו הארורד בריטניה ראש־ממשרת בחברת החיפרטיות

שיות נכבדות, חיפו
 למצוא מצליח לא אופן ובשום 16 בן אני

 של כתובות כמה לי תשלחו אולי בחורה.
צריכים? לא שאתם בחורות

מראש. תודה
ה. וולטר

היקר, דינגו
נע אני אבל שלך, כמו בדיוק אף לי יש

לעשות? מה רה.
א. בטסי שלן,
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