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אר 1969 פברו
:השנה בכל כמו — הביטוח חודש — בפברואר

 זרכושך חייך בטח
״□הד״ ב

סהר
בישראל המתקדמת ח1הביט תברח

יפו—תכ-אביב עירית

ח 1
ת י י ב ה י11צ ק י ר מ א

לוירגווג המחלקהוספורט יועד לתרבות, וזאגף

 של השמינית הארצית התערוכה
ירים חובבים ופסלים צי

:סז־צז־י*1969—תשכ״ט
נמיר אורה הגב׳ של האדיבה בחסותה

 18.00 בשעה ,9.3.69 אדר, י״ט 3ביו הפתיחה
.18 מגיל חובבים להשתתף רשאים בתערוכה

 לבית להגישן שאפשר יצירות משתי יותר לא מתקבלות
 ,20.2.69 ה׳, יום עד ,6.2.69 ,,ה מיום אמריקה ציוני

ושבת). ששי ליום (פרט 20-30 עד 17.00 השעות בין

 הצעירים? רבותי לכם, קורה מה
ה בנות־מיני לבל עוול לגרום החלטתם

צעירות?
 נשים רק להכיר רוצים אתם פתאום מה

ומנוסות? מבוגרות
נש ובי בעיני, חן מוצא לא שזה באמת

 תענה. לא זו מעין פנייה ששום בעתי
לכם! שתדעו

★  ★  ★

 כאמת הוא עולם! של ״ריכונו
 את לראות דכיתו אותי הזמין

שלו!״ אוסן!־הכולים
★ ★ ★

למכתבים ״מת"
 על האישית דעתי את לשמוע רוצה 41/1

 מכתב. איזה ממישהי לקבל ״מת״ שהוא זד,
 לי. איכפת לא בכלל זה האמת, את לומר

 ס״מ. 175 וגובהו ,22 בן הוא חי, או מת
 נורא הוא מראש־העין, תימני שהוא ומפני
 להגיע לו מותר ואפילו נחמדה, שתהיי רוצה
 שהוא כותב היא גבוהה. ולהיות ,30 לגיל

לך! שכדאי בטח אז נחמד.
★ ★ ★

זמן. נחוץ —גבר עם ידידות קשירת לשם

ל לירד, לצרף שיש קראתן היכן ,41/4
בקשה?

חיים של זיקוקים★ ★ ★
 .22 בת גם היא סטודנטית. היא 41/5

באוני וספרות אמנות לומדת אפילו והיא
בירושלים. ברסיטה
 רגישות בעל ״באיש מעוניינת נורא והיא

 שר,עצבות כזה גדול, אדם של ומוח חיה של
חיים,״ של בזיקוקים מוסוות שבו הנוראה
 יקר איש שאותו הוא שחשוב מה אבל

 ש־ הסטודנטית הקרוב, מארס שבחודש יידע
 מ־ מודרך לסיור״לימודים לצאת עומדת לנו
 חודשים בניכר ולהתעכב האוניברסיטה, 0ט׳ג

ארוכים.
העצ את והוצא צבוע. להיות תפסיק אז
זאת, תאהב ה־א לאור. בות

שבוע נערת ה
אחת. סתם לא היא דולמן דלית

 הזה במקום הרבה מסתובבת שהיא למרות
בגרות. עושה היא שאולי, ורפי מנדי של

אוה נורא והיא ,18 בת רק היא כן. כן,
מת לאמנות שלה והאהבה וציור. ריקוד בת

 אצל אותה למצוא אפשר שתמיד בזה בטאת
תורג׳מן. מרקו

אופנתית. נורא היא זה, מכל חוץ
 בגלל ולא אדום, צבועות שלה הציפורניים

איפנה שזה בגלל פשוט יפה. שזה
 ענן י סוודר ללבוש אוהבת היא הרבה והכי

לא? גדול, הצוואר. על מיטפחת
 אפילו מסתכלת, לא היא שרשראות על
המון. לה שיש

 להרכיב צריכה שהיא לה אמר הרופא ואס
 זח, את הפכה ה־א אז אופס״ס, משקפיים

 אופנתי למשהו כן גם לה, האופייני בחן
גדולים. מרובעים, משקפיים וקנתה

 ולובשת הסוודר את מורידה כבר כשהיא
קט־ להיות צריכות במובן הן אז חולצות,

 נחוצה — אשה עם ידידות קשירת לשם
הזדמנות.

★ ★ ★
לסוחר עוכר

 לסוחרת. אוחי שחושב אחד הוא 41/2
 .י־ במדורי. אותו שאמכור מבקש והוא

לבריאות! לו שיהיה
 שנכנסת ס״מ, 186 באורך סחורה הוא אז
אביבים. תשעה־עשר לתוך

 בנות בשביל מאוד בברד, סחורה זו אבל
 וקיבוצניק. פרח־כייס, הוא כי כמותכן,
משהו? שווה

★ ★ ★
 ממעיט כן — יותר מאושר שהאדם ככל

באושרו. להשגיח הוא

★ ★ ★
ומנופה נחמדה

מילים: בכמה
 הוא אותך אבל חמודה. לי קורא 41/3

 לו ומותר .45 גיל עד ומנוסה, נחמדה רוצה
 ודובר משכיל ״אדם הוא כי זאת, לדרוש
 צעירות.״ בבנות נפשו קצה אשר שפות,
תפ לא שאת להבטיח שכח לא גם הוא

 עימו. מהיכרות מאומה סידי
הכל! זד,

★ ★ ★
זוגית. אנוכיות — האהבה

!מיתייםא ככרים ! !
 בחינות־בגרות: להיבחן הולך מד, ראו
 נמאס שפשוט מהשמינית, בנות שתי ״אנו

 שבסביבה, הגברים מכל לנו
!מיוחד משהו רוצות ״אנו ! ! 

 להיות: צריכים גברים ״אותם
 יפים! ״(א)
חכמים.״ ״(ב)

 הסדר... את להפוך כדאי בעצם
 הם מה שיודעים אמיתיים! גברים ״(ג)
בחיים. רוצים
 !20 לגיל מתחת לא ״(ד)

 לכל להעניק מסוגלות שאנו לנו ״נדמה
שדרוש! מר. כל את לשמו ראוי גבר

 תשבנה כמותנו בנות ששתי חבל ״ופשוט
_________ לא?״ לבד. ואכזר קר בחורף

 שהיא מה זה — לגוף והזוקות נ־ת
 מצאתי לא ״עוד אבל חבר, לה יש אמנם

 ״ואני אומרת, היא רוצה,״ שאני מה את
 בדיוק.״ רוצה שאני מה יודעת לא עדיין

 רוצה היא יודעת. כן היא אחד דבר אבל
 פר־ כל על זאת מעדיפה היא יפה. שיתלבש

 כדאי ביטחון, ליתר אבל כלשהו. יפה צ־ף
יפה. בפרצוף להצטייד לן

 בגודל לראותה חרצה אם שבטוח, ומה
ברוול. ו׳ יום בצהרי אז טבעי,

____________________________או־קיי?


