
:שטויות
ת אני בשבילך, בדיוק ת מתנוונ  ברצינו
תר, בינוני ״צעיר הבאת: לפנייה  גיל ביו

שי קסם וחסר ,180 — גובה ;21 —  אי
 — יפה נערה להכיר מעוניין לחלוסין,

ם אינה הנתונים שאר שובי ח כלל.״ ח  וז
הב ההמשך: לעומת כלום עוד  ספרות, ״או

שטויח...״ מיני וכל קולנוע שירה,
1ש־ היזהרי אז. 8 8 / 7 ל יהפוך לא 0
שטות... איזו

★ ★ ★

ש83 חשבון
ה של המכתבים שכל לי ברור כמעט

1ל־ מיועדים יהיו הבא שבוע 8 9 /7 ו ,0
סיבה: בלי לא

 מדורך של יעילותו את לנסות ״ברצוני
 הרכבת. את לאחר העומדים צעירים לגבי
 גיל 23 לגיל שהגיעו אלו אומרת, זאת

עצ שהם בעוד בפח, נפלו ידידיהם כל בו
 השבת שבהתקרב אלא חפשיים; עדיין, מם
ה חשבון את לעשות מתחילים שוב הם

הבודדה... נפש
 בצעירה לפגוש מצפה אינני ״למעשה,

 מחפש שאני מה כל עצמי. ממני טובה
 שיש הצנועות התכונות הנם בה, למצוא

ב להומור, מקום המשאירה רצינות לי:
 שלא מובן וחביבות. אינטליגנציה תוספת
חי להופעה באשר וגם מכהנים לה אערוך
 וזה להציע, לי שיש במה אסתפק צונית

ונאה.״ צעיר במראה מסתכם
ה את מאחרים לא גיל בשום ,189/70

אחרים!! של — מנסיון מדברת ואני רכבת,

* * *

זיקגה גיל
1 9 0 / 7  מאד- רוצה 16ה־כמעט־ בן ,0

ת מאד  של ללבה להבין וגם ולהצליח, לנסו
 בשנים. ממנו וצעירה ילדונת־חמודה כל

ב עמו להתקשר תרצה שהיא — בתנאי
ה מגיל אמת, אהבת זיקנה. לגיל ועד ז

ל תצליח גם היא השנים במשך אולי
בז שגיאות את לו תקן תי הכ

יודע? מי

השבוע מכתב
1 0 1 /7  את שאפרסם ביקשו כך כל 0

הרחום שלבי עד וכלשונו, ככתבו מכתבם

 והריהו ריקם. פניהם להשיב לי נתן לא
בפניכם:

כו להתכתב; שאוהבת משפחה ״אנחנו
 בגיל בנות ושתי אמא אבא, יחד, לנו

 עם התכתבות קשרי לפתח נשמח .3—8
ארצ של רחוקים הרחוקים, בקצוות חיילים

 (יש פניה לכל ברצון נענה וכמובן נו•
של משפחה עם להתכתב שמוכנים כאלה
 (אם משפחתי צילום ירצו אם ונשלח מה?),

 כמובן, כוונתנו לקומוניקציר.). חשוב זה
 קשר העברת וכל מכתבים. לקשרי בעיקר

 ,בעל׳ וגם נשוי וגם לחייל, ברצון, תתקבל
 זוג.״ בת

בבקשה!!! אז,

★ ★ ★

נפש חשבון עם אחת ועוד

 המון־המון תקבל 192/70 ש מתערבים
מכתבים?

העניין  מלאו היום שבדיוק כזה, הוא ״...
ת אמנם ואני שנים, 24 לי  יומ את חוגג

ה עם אבל הולדתי,  ופתאום לצים. חבר׳
שבון את עושה אני  בעצם ואני הנפש ח

תי, מעניינים לא בכלל שתם רואה  ולאי או
שוט בשבילי. אתגר שום מהווים  לא- הם פ

זה־נזה־שאני־רוצה.
 אני אז רוצה, אני מה לך לומר ״טוב,

 על־תיכונית, שהשכלתו גבוה, אחד רוצה
 ובעל נמרץ נושאים. בהרבה שמתמצא כזה
בן אני פקחות, על הומור. חוש  לא כמו

 אחרת זה, עם להיוולד חייב הוא מדברת;
ת מה לו אין בכלל לי. לקשקש לנסו

ממנו? רוצה עוד אני מה ״טוב,
 אבל, דיסקוטקים. נער יהיה שלא ״כן,
 אני גם ריקודים. לאהוב יכול הוא בשקט,
שיאהב בדיסקוטקים. לא אבל אוהבת, טיו ו

הנחמדים. הדברים כל את ובכלל וטבע, לים
בע שאני לו, למסור, יכולה אני ״עלי,

תן כמעט, לת, ת או תכונו  מחפשת׳ שאני ה
ה — הרבה חיפשתי (ולא אצלו  נוסעמי ז

 נעים שלא מעלות, מיני כל ועד צניעות),
 אעדיף — אותם בפרהסיה. אותם לומר לי

ת.״ לו, לספר דו חי בי
1 ! להחמיץ כדאי לא באמת,

★  ★  ★

שנה 15

 העיקר את, ומה את מי לו איכפת לא
 וש־ שנה 15 — בת־פחות־ממנו שתהיי
!! הרבה־הרבה — לכתוב תאהבי

1 9 3 /7  זה אבל תמונה, ביקש אמנם 0
נקרא. לא

* * ¥

רבת־חמעיות

כל על ית,5צי לא בוודאי מזה ליותר
: 194/70 מ־ לא פנים

ת, בלי כמעט שאני ״מכיוון  לא חסרונו
 דרך לסימן נוחכוז שהנני אומר אס אאכזב

!״ רבתדהמעלות ממן,

★ ★ ★

לנסות

״חיי עובדה: זאת אבל להאמין, לי קשה
 תשמח, הכל, כמעט לנסות שאוהבת לת
 לנסות שאוהב מחייל מענה תקבל אם

הכל.
 שלך. אי־שם 105/70 אליך כותבת זאת

 לנסות שאוהב מחייייל מענה תקבל אם
לאי או מנסה, אתה אז

 ״תשבץ המעטפה גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין ״.1737
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טוב. לא

□ וכפרס■ 131
תשכץ פרסי
פתרונו אשר התשבצים פותרי ואלה

כו תיהם בפרסיז: בחגרלח אותם זי
 אביבה - ל׳׳י 20 ענק: תשבץ

 ת״א. צהלה, דרום ,4 פילדלפיה רחוב חן,
 דואר כהן, אילן סמל — ספרים פרסי

 אהוד רחוב קסלר, גבי צה״ל; ,2666 צבאי
 הטכניון, קרית קלטש, אריה באר־שבע; ,2

 פרי לשיווק המועצה בור, לאה חיפה!
 דואר מזרחי, מ. ת״א! ,2590 א.ד. הדר,
 רחוב עמי־עוז, ירדן צה״ל; ,2718 צבאי
החש מרים גיטליס, אריה נתניה! ,16 שרת

 ,5 הגפן זוהר, מלכה ת״א! 3 מונאית
גב ,13 המעגל טננבוים, שמעון אשדוד;
ת״א. ,8 ביאליק ביגל, מנחם עתיים;

 בן ספרים: פרסי :1727 תשבץ
יו קרית־ביאליק; ,34 אפרים קמינסקי,

ירו הכרם, בית ד, הסוללים פינסון, נה
 דואר־נע מגל, קיבוץ יניב, יצחק שלים;

השומרון.
יו ספרים: פרסי :1728 תשבץ

 סילבם־ אתי רחובות; 3 נגבה רביב, סף
שפי ברוך סג״מ רמת־גן; ,13 בועז קי,
צה״ל. ,2468 צבאי דואר רא,

 חיים ספרים: פרסי 1780 תשבץ
 חנוך יפו; ,200/5 ירושלים שד. גורן,

 הנגב; נע דואר שובל, קיבוץ זילברמן,
אש 5/3/5 ההסתדרות רחוב הנאור, קלרה
קלון.

 ד׳ שיכון סויסה, מירי :1751 תשבץ
שו קיבוץ זיו, יעל עלית; טבריה ,1010
 רזיאל שד׳ *(ד, יעקב הנגב; דואר־נע בל,
בני־ברק. ,10

ץ ב ש קיבוץ אשכנזי, רפאל :1732 ת

 פיאלקוב, רינה חולדה; קיבוץ קופרמן, דכי
פ״ת. ,26 מספר 93 רח׳

ץ שב  רחוב נדר, ע. ד״ר :1733 ת
 1044/5 בן־מאיר, נצחיה רחובות; ,26 בנימיו

 צבאי דואר קוג׳מן, רות טר״ש דימונה;
צה״ל. ,2853

חשבץ פרסי
 איצ־ ענת - ל״י 20 :1727 חשכץ

 רחובות. 6/1 מזרחי משה רחוב קין,
 ר״ג; ,1 יואב חזן, שלמה ספרים: פרסי

 צידון, יששכר דליה; קיבוץ אלעזר׳ מיכל
הרצליה. ,10 השושנים

 כהן, פרד — ל״י 20 :1729 השכין
 פרסי הנגב. נע דואר גבולות, קיבוץ

 ,4/12 אוסישקץ פרידמן, מל ספרים:
 מאנגד איציק רח׳ רדלי, יעל רמת־השרון;

 ,8 קיש רחוב שמי, עזרא קרית־חיים; ,15
קרית־אתא.
יחי רב״ט — ל״י 20 :1730 השבץ

 צה״ל. ,2297 צבאי דואר ניסנהולץ, אל
 ,16 הס בן־דב, יוסף ספרים: פרסי
 דואר־ ניר־יצחק, קיבוץ סגל, אינגה חיפה;

באר־שבע. ,11 גמל קרטם, דרורה הנגב; נע
 שי, רמי — ל״י 20 :1731 השבץ

ספ פרסי צה״ל. ,2246 צבאי דואר
,14 פבריגאט סמולנסקין, פליקס : רים

 קרית־ 6/9 הגליל רובינסון, אברהם חולון;
 רמת־ ,1249 ת.ד. בושנדר, חנה ביאליק;

גן.
שבץ  מושיוב, רן — ל״י 20 :1732 ה

 דרך סול, אירית ספרים: פרסי חולון.
ה יהל, בתיה באר־שבע; ,135 הנשיאים

1 ברהת גנדלמו, יהודית סביון; ,43 שקמה


