
הייתי שש־עשרה בת
 כמוני. בדיוק רותי, שמה במדור הראשונה

 ש־ער: כחולות, עיניים: לה יש מזה וחוץ
 ומה תיכון. לשישית עולה השכלה: בלונדי,

 ״בן רוצה )1/1620( הזאתן המותקית רוצה
 חיילו״ ורצוי אפשרי ובעצם 17—19 בגיל

ובילויים. סרטים מוסיקת־קצב, ושאוהב כן,
חיפאי★ ★ ★

 להכיר המוכן ביישן, קצת ,32 בן ״רווק,
 די אני בחברתו. לבלות המוכנה חיפאית

ועליז.״ נחמד

 זה או בעינכן? חן מוצא כותב. הוא ככה
 ).4/1620(של הנוראה הבעייד, לגבי כלום עוד

 והיא בעיניכן, חן תמצא בטח הבעייה
ומס אבא, של במכונית נוסע ״אני כזאת:

 כלל. בדרך ריק שלידי והמושב ימינה, תכל
 נערה לכל כתובתי את לשלוח יכולה ואת

 המשענת שבין החלל את למלא שמעוניינת
והשמשה.״

 אליך? הכוונה זה המישענת, תגיד,
 מבקש רק הוא וחצי, 21 בן והוא היות
 תל־אביב, מסביבות מינוס, 20 בת שתהיה

פלוס. נחמדה ושתהיה
★ ★ ★

 הוא )2/1620ש־( מבינות אינכן אתן ואם
 מסתובבות שאתן הפוחזים מכל בן־אדם יותר
לו. ראויות אינכן — איתם

★ו ★ ★

 כל מוכרים העתיקה בירושלים
 עתיקים, בדוויים תכשיטים מיני

 מיני כל מוכרים החדשה ובעיר
 אבל עתיקים, תימניים תכשיטים

 נראים הם אותם, כשעונדים תמיד
מדי. מגושמים
 ש־ איך שראיתי אחרי עכשיו,
 הם אותם, עונדת בארדו כריז׳יט

 צריך מאוד. יפים נראים דווקא
 תכשיטים. לענוד איך לדעת פשוט
לא?

★  ★  ★
לטיולים ושותפת צנחן

פנינים בכתב סטודנטית
 שבעזרתך תקווה, תוך באח, הייתי ״גס
 ועד כותבת, היא שלי,״ הגבר את אכיר
 מהו תדעו לא שלה, הכתב את תראו שלא

לאמיתו. כתב־פנינים
 את רוצה והיא 22 בת סטודנטית היא
 משכיל. שאר־רוח. בעל אישיות. שלה הגבר

 להעניק ביכולתו ויש להרגיש שמסוגל
העיקר. בעצם וזה רגשות.

 משהו הנכון, האדם עבור תהיה, )5/1620(
לו. קרה לא שעוד

★ ★ :★
מיפאן מכתב

 אספר אני כל וקודם מיפאן, מכתב זהו
 אינו אך תכלת נייר זהו שלו. הנייר על לכם

 נייר של בעובי דקיק מעץ אלא מנייר עשוי
 עכשיו ענוג. אפרפר תכלת בצבע וכולו דק.
 נוף רישום ישנו למטה אבל — זה רק לא

 נייר פעם ראיתם אתם שחורה. בדיו יפה
לא. אני כזה? מכתבים
 רק הוא בצי־הסוחר. קצין לי כותב מיפאן

 ואוקינוס־ס.״ ימים ״חרשתי אבל 21 בן
 צהובות שחורות, הצבעים: מכל נשים וראה

 למסקנה הגיע הוא ואז אדומות. ואפילו
הישראליות. כמו שאין

 ארצה )6/1620( חוזר ספטמבר באמצע
ו יפה אשה, להכיר ורוצה חודשים, לכמה

 ממנו. מבוגרת בשקט להיות שיכולה נבונה/
 זמני ״כי מהר שתענה רק לו. איכפת לא

סערה.״ כרות ויחלוף הוא, קצר
¥ ¥ ¥

היפ 7אב חכמה
 עצמם את שחושבים כאלה רוצה לא היא

 חכמים. שהם שיודעים כאלה אלא לחכמים,
 )7/1620ש־( זה אבל מאוד. פקחים ואפילו

 יש לה שגם למה שכל, עם משהו רוצה
צורה! לה שאין אומרת לא זאת — שכל

★ ★ ★
8/1620

 להתכתב מעוניינים היחידה חיילי ״אנחנו
 מעוניינות אשר 19—20 בגיל עלמות עם

 בעתיד. משותפים ולחיים רצינית בהתכתבות
 בסוף שעומדים 21—22 בני חיילים אנו

 זוג בבנות ומעוניינים הסדיר, שדותינו
המיוחלים. האזרחיים לחיים
 מטרות, באותן המעוניינת בחורה ״כל

נענה.״ אנו אלינו. שתכתוב
מבטיחים.

המייחלים. ; _ ^
★ ★ ★

רפואן;
 הרביעית, לשנה העולה לרפואה סטודנט

 ורגיש רומנטי כבטיפוס בעצמו ומכיר
 — 20 בגיל בחורה להכיר רוצה היה במקצת,

ועדינה. מאוד, תרבותית נאה, ,18
מתפ שלכן שאמא מה לא הוא )9/1620(

הביתה? שתביאו ללת
★י ★ ★

הצנחנים! יחי
 ל־ ויוצא שרותו את שגומר אחד הנה

ל לנצל רוצה הוא אותה חופשת־שיחרור
 עלמת־חמד אליו לצרף מוכן ואפילו טיולים,
 מזל!? איזה כדבריו,

שלי. הצנחן של המספר הוא )3/1620(
★ ★ ★
פדום גחמדה מינוס עשרים

 זח ברגע מצטרף הסטודנטים ״לאוסף
אחד.״ עוד

מרחבים כלי כגולה,
 למעלה, אבל משיקגו. מהנכר. מכתב עוד

 בבל״ נהרות ״על את מצטטת היא כמוטו,
 לעולם שנסעה למרות לה, נמאס כך וכל

חדשים. נופים לראות כדי הגדול
 עם להתכתב רוצה כל־כך היא לכן אבל

ומרח טבע, ושאוהב 30—32 בן קיבוצ׳ניק,
ובו׳. בים,
 אפורות־תכלת. ועינייה ,26 בת )10/1620(

 בתכלת לפעמים העולם את רואה היא דרכן
באפור. לפעמים —

ואשה אבר
נשים לפיאות המכון

233350 :טל׳ 101 דיזנגוף פסג׳
גברים לפיאות רק המיוחד המכון
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