
האם
 מאמינה את

 מה לבל
קנראת? שאת

 שלא! בוודאי
 לא, או תאמיני אבל,
 טובות סיבות הרבה ישנן

 טמפקס. בטמפוני להשתמש
למשל:

 ח 1 סיב ווא
ת לרא ו ש ו ב ח  ת
 חגורות ללא

זו ■ ו לוא

 הם טמפקס טמפוני
 המודרני ההיגייני האמצעי
 פנימי, לשימוש והנוח,..

 לא שלעולם כך
 ריח שום ייווצר
 ללא לוואי.

תח או סיכות חגורה,
 ואפשר עבות בושות
 שמתחשק בגד כל ללבוש

 לא דבר ושום לך...
 הטמפונים ייראה...

 בקלות נשטפים והשפופרות.
 בית־השימוש, באסלת

בעיות. ללא

 כך סתם תאמיני אל אבל
 למיליוני או להכרזותינו,

 בהם. המשתמשות הנשים
 נסי בעצמך. החליטי

החודש. טמפקס טמפוני את

פנימי לשימוש סניטריו* הגנה
 ובתםרוקיות מרקחת נבוזי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעתימת מובחרות.
 בבולי אל 54 ישלחו הסברתי וחוסר
 איספקס איוווסט היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב תדאביב, בנלם,

כן, לגביך. שלו הנוסחה היתר. זו ...
 חוסר בגלל פשוט, כי ? למה זאת, כל

 אני ועכשיו, שלו התמונה הושמטה מקום,
 הזה הנורא העוול את לתקן מוכרחה כבר

ה :לדווא תוכלי עתה נערה. לך, שנעשה
? בחלומותייך משתלב הוא אם

★ ★ ★

מיניים יחסים
בר האמא׳שלו אם יודעת לא אני  מרשה נ

ה אבל לו, : רוצה שהוא מה ז
 לא מבוגרת,״ נערה־בוזורה־אשה *להכיר

שוב ת : העיקר מה, ח  יחסים קיום ״למטרו
שוב, שהכי ומה מיניים״ ה ח  תהיה שהיא ״ז
 ל־ מכם, במטותא כי תל־אביב,״ מאיזור

5 3 /4 מס וזה שנים, ח״י כבר מלאו ,1
כון העניין, כל את ביר  1 נ

*י ★ ★
הרצינות םכד

 של מיכתבו מילות נועדו עבורך, במיוחד
5 4 /7 1:
ה מן קשה וסובל בצבא משרת ״אני
 ובאמת, אוהבת. יד ומחפש הנוקשה, אווירה

לי. לעזור שתוכלי מקווה אני
 אשר 16—18 בת בחורה מחפש ״אני

ו מגונדר לבוש איפור, כי מאמינה אינה
 מוכנה ואשר לה. נחוצים חיצוניים דברים

שהיא. כמו עצמה את לתת
ש ושקטה, ונחמדה יפה שהיא ״בחורה

 ומתעניינת רחבים, ואופקים השכלה לה יש
העולם. בבעיות

מדיי יותר ״דרשתי
בתכו גם :לדעת יש זאת אך !״ייתכן

 אלה כל בין כי די. אין לבד, אלה נות
 יש דרישותי, אחר ממלאות שהן שחושבות

אוהב.״ שאותה אחת רק
 כי עצמו על מעיד הוא אליו, באשר

בו ושמאלניות, מתקדמות דיעות בעל ״אני
שו נושאים על לשוחח ואוהב תיכון גר

נים.״
 זו הזה, העסק בכל חשוב שהכי ומה

:שלו ההבטחה
דיסקו תראה שלא לכותבת, מבטיח ״אני

״ביחד נהיה עוד כל טק !

עצבות
5 האחרונה פורים הילולת בתקופת 5 / 7 1 

ת ישבה ז ז ת. ועצובה בו  היק־ כשכולכם בבי
שים על שתם כב היא הראשים, על הפטי

 היא אחד שבוקר עד בכר. ראשה את שה
.שזי והחליטה נעורה .  יום־העצמ־ נשפי .

עליה. יפסחו לא כבר אות
חי באשר אותך, להכיר רוצה היא ולכן

את כל אתה. ובאשר נך  שאינן בתנאי, ז
כמותה. מלנכולי

הגבר נאום
5 אמר כה 6 /7 לפ שעומד חייל ״אני :1

רו, ני מעוניין שיחרו ת להכיר ו ת בנו רו  צעי
ת,״ יסף. ולא ונחמדו

שלמע התמונה פתאום מה רגע, רגע,
ת לה ר מ י י ת  ומי ן תמונתי להיות מ
 רוח׳לה-כהן־מזכירת-התיאטרוד בבלל זו

 עשוייה זו שלדעתך, ״הקאמרי״-לשעבר,
ן תמונתה להיות
 ובלי תמונתי, היא הנ״ל בהחלט כן,

1 מהרצליה מ.ב״נ. ממך, בבקשה עלילות,
★ ★ ★

הוא + את
המס בעל ל״אלמוני כתבת את ז.ק.,

 אלמונים, כולם ובאן מאחר אבל פר״,
מכת מקבלי וכולם מספרים בעלי כולם
ל ואופן פנים בשום הצלחתי לא בים,
שלך. ״הנבחר״ הוא מי נחש

ו הנ״ל שלדעתך לך אספר רק אני
ה גבי על אומץ ובעלי ״חזקים = את

 ארבע של ובמעמד במציאות אך נייר,
חלשים.״ אנחנו עיניים
 אוסיף עצמך, את זיהית לא עדיין אם
 שעלייך וכל בצה״ל, 2223 מד.צ. שאת

ה הוא איזה לי להודיע הוא לעשות,
ן יפואית או-קי, בגורל. שהעלית מספר

★ ★ ★
י!י יז7 קר

4 כמו נאה גבר שמבקש מה כל 9 /7 1 
: הוא

 41—40 מס׳ גדולה: נעל שנועלת ״מישהי
.42 אולי .  מה גילה, מה לי משנה לא .

 הוא שהברנש התחשבות תוך וזה עברה,״
 לו יש הרי אותי, תשאלו ואם ,36 בן

.עבר . .
 היא שההיכרות מבטיח, הוא והעיקר,

״ חזקה וחברות ידידות ״למטרת  ועם !!!
 להיות טוב לא הזדרזי, ״אנא :כמו סיומת

״הקרה בירושלים לבד !
 ואדישה, צוננת להישאר, תוכלי לא הרי
? בודחווד, זאת, האין

★ * ★
במדד הכר

עם : חסודה מאוד אבל, יפה, ״אינני
ת,״ תכלת עיני שתי תבת בהירו 5 כו 0 /7 1 

.6ה־ בת  בסדר,״ הכל — לתבונה ״ביחס ו
סיפה, היא תלמידתו כבר היא שהרי מו

שביעית־ריאלית־בתיכון.
עון לי יש כן, ״הו, אני :מוזר שיג
או מעניינים בני־אדם להכיר אוהבת / מוז ו

 מכתבה לשלח לה איכפת לא ולכן רים,״
1 הו 1 הו מים, איזה ועוד המים, פני על

צלחהו דרך

העשרה בשגות
5 מבקש ,18 בן כל־כך שהוא בגלל 1 /7 1 

מיספרים. בין כל־כך להשתבץ
א מזה חוץ  שעדיין לספר יודע גם הו
תלמיד. הינו ועדיין חייל, איננו

 בת־הכל־כך־עשרה- אלייך, בקשר ומה
? דיין ע

★ ★ ★
פתאום? מה

ה אולי  בשבילכם, מאוחר קצת כבר ז
ן אם לא. ואולי 5 כן, או כ 2 /7  רוצת 1

ת החיפאים לכל להודיע היפאיו שביניכם ו

4 0 / 7 1

 בערב תשע בשעה ?) (איזה רביעי שביום
פן ואולי בזה זו לפגוש תוכלו ב להי

.25 הנמקה שברח׳ כרמלטון דיסקוטק
 דווקא זה את מספר הוא פתאום מה אבל

1 לעזאזל לי,
★ ★ ★

גוסהה בער
4 את זוכרים אתם 0 / 7 ע 1 שבו שעבר? מה

ר: עד לדבר כל־כך שרצה זה מ א ״ה ש
ם חוקרים ש עלייך אומרים והסטטיסטיקאי

 ב- ומתקדמת משכילה שאת צעירה, את
ם הם דיעותייך. שית שאת ואומרים מוסיפי  נ

ת וגאה שיו ה שלך. בנ  לומר שיכלו מה ז
 הוא ומה נשואה או רווקה את אם עליך.

ם יודעים, אינם הם החיים, אל ,יחסך׳  ג
 : אחד דבר יודע אני אבל לא. — אני

חד סביבך, שקורה מה לך איכפת מיו ב  ו
. בחברתך . ה. ב רו ק ה

 לעשות רוני של תורה גס הגיע השבוע
שבתי בבית. מסיבה  להתרגל שהספקתי ח

ת כבר רי, אריק של מהמסיבו  אבל בכו
ן יש תמיד איפה. ת ל בחיים. הפתעו

ש-עיני בישרוזני ״אמא,״ ה בתחילת משו
ם שעבר. שבוע מסי עושה אני שישי ״ביו

 משהו לכם תמצאו ואבא את לכיתה. בה
אתם אס משהו. או חברים אצל לעשות

פון את והחזרתי מכולת, קון, הפטי  מהתי
ת וקפצתי  רשימת לשכור התקליטים לחנו

 רשימה — למסיבה רצתה שהיא התקליטים
בן הכינה שהיא מו  — עזרתי בלי בעצמה, כ

 מהחדו סילקתי הצהריים אחר שישי וביום
 הסעת הווילונות, את הורדתי השטיח, את
 מה וביקשתי לחדר־השינה׳ הטלוויזיה את

לאוז צמר־גפן לקנות הצדדים מכל שכנים

בא ־ סבה י
 בחדר־השינה. לשבת יכולים אתם רוצים, לא

 שלוש אולי יימשך שזה לן תדעי אבל
 לסלון תבואו ושלא יותר. לא אם שעות,
 שתעמדו צריכה לא אני רגע. כל להציץ

 אוי. הזמן כל ותגידו טיפשים כמו בצד לי
ת •8 קטני•. היינו כשאנחנו ע ז״ יווו

★ ★ ★
ח ו שומנת. שאגי בי י לש לא אפשר י

 הססיבה את להכין התעקשה רוני 1 מוע
לב. בחפץ הסכמתי עזרה. בלי לבדח,

שבוע כל במשך  העסק, את אירגנה היא ה
תי לבקשתה, בסן־הכל, ואני ו כיבוד, קני

מוו־ הסלים את וסחבתי בשבילו, שילמתי

ם אבל בתיהם, את לנטוש או נייס שו  ב
פן פנים או  מסיבה, סתם זאת להיבהל, לא ו

מי בא. 1— סבה ו

¥ ¥ 4 4
התע על שמוותרים החלטנו ובעלי אני

ת נוג ת, נצורינו לחיו  ויצאנו בחדר־המיטו
לחברי*.

שחזרנו נסתיימה. כבר המסיבה בחצות, כ
למקו הקירות בהחזרת העסוקה הית דוני
ת לפי מם. שה החלטנו ההריסות, כסו

מוצלחת• היתה מסיבה
בעצ הגברת שדיווחה מה גס בערד זה
ן מה. אי ענתה ״פגז,״ שאלנו. ?״ היה ״

לי רוני.  לא נוספים פרטים לאללה.״ ״פו
 למחרת לי ללחוש ידעה דנה אבל סיפקה,
 סלאו.״ רקדו הם ״אמא, : בבוקר

ליצלן. רחמנא
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