
 אלה לסטאטיסטיקות. יותר מאמינה לא
 יש הזאת בארץ רווק כל שעל אומרות

 בינתיים הן? איפה אז פנויות. שלוש
 זוכה מהם אחד כל גברים. רק אלי כותבים
 שלי, בתיבת־הדואר רואה שאני כפי אומנם,
 מעדיפה הייתי אבל תשובות. של לחופן

 האופנה שזאת או מלהיפך. יהיה שזה
 החתנים. פתחי על מחזרות שהכלות היום,

 אותי. לדפרס מספיק ילדות: בבקשה, אז
¥ * ♦

מיטה תרגילי
 לי יש בדאווינים. עלי עובד )1/69(

 סכסיות לי. כותב ד.וא סכסיות, עיניים
 בצד. בינתיים תעזוב אותי שלך! האמא
 לטנדו מההזמנה לך ייצא מה נראה קודם
 כלשונה, אותה לפרסם הולכת שאני שלך,
עונש. בתור

 יליד ״מ,0 178 גובה ,24 בן בחור ״אני
 להכיר מעוניין ידיים. שולח שלא רומניה

 שטויות ושאר פוליטיקה ששונאת אחת
תרגילי ואוהבת גזעית שתהיה זה, מסוג

 אני ילדותי שמאז להודות מוכרח מיטה.
 מגמגם אני חשש אין אבל בדיבורי, לוקה

 מקווה קלות. במיטה) שלא מקווה (אני רק
 מבין לב עם 17—20 בגילים נערה שישנה
 נחמדה, להיות צריכה היא חושק. ובעיקר

 רצינית, למטרה להכירה מעוניין אני שכן
לע מה בורגני, (אני נשואין דהיינו:
ת?!) חסכו פלוס בדירה מסודר אני שו

 לכי אז מפולפלות.״ בדיחות ואוהב נות,
כזה! לאחד נחמדה תהיי

¥ ¥ ¥
לבנים חרוזים

בטעות. חי כאן שמישהו רושם לי יש
 חיים שמחפש מי הכפול. הלוח לא זה

 מפרסמת אני ואם לשם. שיפנה כפולים
 שכתב מפני רק זה )2/69( של מיכתבו את
 להכיר ״מעוניין שיר. בצורת אותו לי

 / להתרגש. / לחוש שיודעת / אשה,
 בתוכו לשקוע / ישנו כשהוא ברגע להחזיק
יח שהוא לדעת / וגוף. חושים בטירוף

לוף.
 חשבונות בלי / קשרים לקשור רוצה

 מם־ של שנתי דו״ח ובלי / קבלות ובלי
 / כיסוי הרבה הרבה עם אבל / הכנסה

 בן / אני? מי / והבנה. אווירה של
 גם / גבוה גם — נשוי גם / שלושים

 וגם / לפחות מאה באוקטן אוויר נושם
ורגיש. מבין
ה? דויד את לכם מזכיר לא בי  רק א

 שהוא אפילו שלושים, בן לא כבר שההוא
מודח. לא

חוויות עם ב.א.
אישית בעיה על ואכתוב אשב ״אם

 כותב מזה,״ אצא לא פשוט עלי המעיקה
 במשך ניתקלתי רבות בבעיות ״כי ).3/69(

 חוויה על לכתוב אצטרך אם חיי. שנות 24
 לא כן גם אליה, שנקלעתי מעניינת אישית

 עלי שעברו החוויות רבות כי מזה. אצא
ה החוויה מה להחליט לי קשה וקצת

 לכן אלי. שיכתבו אלה את לעניין עשויה
 להכיר שאשמח העובדה בציון אסתפק
 אבקש לא .23 על יעלה לא שגילה בחורה
 אבל כמוני, ב.א. תואר בעלת שתהיה
 ואז בחוויותי עמי להתחלק שתוכל לפחות
תאכזב.״ שלא בטוח
 להיות הולכת שמישהי הרגשה לי יש

שלו. הבאה האישית הבעיה

* ¥ ¥

הפסים! על לעלות
 אחד עוד אקדמאים. עם היום לי הולך

 שנוח 38 ״אחרי כי הטוען )4/69( הוא כזה
 החברתיים ההבלים מכל לי׳ ,נשבר חיים

 חיים אחרי הנואלת הרדיפה ומן המקובלים
 כבר רואים ,נואלת׳ מהמילה אז חומרניים.״

 מאשר שהוא דבר מ.א., לפחות שהוא
 ב־ אוניברסיטאית השכלה לי ״יש מיד:

 לקשר ואפשרות פרטי רכב מדעי־הרוח,
 קטן, בבית לבדי מתגורר אני טלפוני.
 ובשקט, בירק טובל פסטוראלית, בסביבה

(ספ בקריאה מרבה מההתבודדות, נהנה
למוסי מאזין ופילוסופיה) שירה יפת, רות

 וב- בעט למשוך ומנסה רבות מהרהר קה,
מיכחול.״

 ״חשיבות בזה. מסתפק לא שהוא אלא
ול חיי-הרוח לטיפוח מייחם אני עליונה
 לבנות לכן רצוני עז שלוות־הנפש. פיתוח
 ערך בעלי יסודות על חדש חיים אורח

 שגם רצינית, נשית שותפה עם אמיתי,
 ומוכנה המוסכמות מן התאכזבה כמוני היא

 יותר. נכונים אחרים, פסים על לעלות
 היא אם בשנים, צעירה גם בחשבון באה

בנפשה.״ מבוגרת חשה אך
מה ״אכזבה על שהבירבור :נדמה לי

 ממנו לבקש ממך למנוע נועד מוסכמות״
נשואין.

¥ * * ״

צפעים שבגידול ההנאה
 הוא )5/69( שאומרים, כמו שינוי, לשם
 במיקרה עובד הוא ואם מטוסים. טכנאי

 יהיה במיכתבו, ציין שלא דבר באל־על,
 את הקרובה. בשנה בשבילך זמן הרבה לו

 להיות הולכות עוד שביתות כמה יודעת
!ישם?

 עצמו על המעיד ״מ,0 185 ,27 בן הוא
 נושאי ממנו. שנהנים דבר כל אוהב שהוא

 דבר כל הם שלו וד,תחביבים ההתעניינות
 הפתעה, לו עושר. הייתי לנכון. שתמצאי
 ההנאה על הראשון במיכתב לו וכותבת

למשל. צפעים, שבגידול
¥ ¥ ¥

חסכונית אשה
 )6/69( לרפואה. אחת נקבה הנה או!
איך לפי מאוד, חסכונית אשה להיות צריכה

 שהיא לחשוב אפשר במילים. חוסכת שהיא
חד לי יש מילה. כל עבור לשלם צריכה

ב הטובים הדברים יפתי: בשבילך, שות
בחינם. הם חיים

ה סיבת כנראה יהיה לא ״טוכ״לג
 ליפשיץ אורנה לי כותבת שלך,״ מוות

 שנראה מה נגד חוצץ היוצאת מרמת״גן,
 וכל כמובן. מצירי רישעות״, ״סתם לה
 הקודם שבמדור מפני רק ? למה זה

מידי לכמה קשים ימים לתומי ניבאתי
 לחוג פוטנציאליות מועמדות שהן דותי,

 אופנת לארץ תגיע כאשר שומרי־מישקל,
 ומלא ארוך, במיכתב המיני-מיני-שורטס.

ש- על אורנה מתמרמרת כרימון, טענות

לפי די עושים אינם האופנה מתכנני
 שהיא כמו השת״, ״רחבות בעיית תתן

ציורית. כה בלשון אותה מכנה
 לא אני לי, תרשו אם הזה, בנושא

 יכולה שאני מה לוויכוח. להיכנס רוצה
ול לאורנה טובות לבשר רק זה לעשות

 מישהו !יש לבעייתה. השותפות כל
 מכנסי־ בדיחה. לא וזאת עליהן. גם חשב
שב העלמה בגאווה לובשת אותן השק

 ולליצ- למבריחות רק נועדו לא תמונה,
 מהנוף חלק היום כבר הן קרקס. ניות

איררפה. של האופנתיות בעריה
ויח יתפוס שזה מאמינה שאני לא

 את לנצל כדאי אבל ימים. לאירן זיק
 אחת שנה הולך. שזה זמן כל אורנה, זה,
נקי. רווח כן גם זה ישבן, תסביכי בלי

 ירושלים, בפרוזדור ממושב ,29 ״בת
להת מעוניינת ירושלמי. במיפעל פקידה

אקטואליות.״ בעיות על כתב

פרס מיכתב
רגשית להתמודדות

 שגובהו ,21 בן חייל הוא )8/69(
 לא בנתיבים ה״תועה ס״מ, 185

חלומו נערת אחר בחיפושים רצויים
יו הוא אותה, מצא טרם אם תיו.״

כן: הסיבות את דע  חרבה ״דורש ל
מש פוגש שהוא בחורה כל מבחורה.

 האידיאלית, הנערה תפקיד את חקת
 שהוא בחורה כל בלוף. זח כשלמעשה

 פגשתי ,או-טו-טו בליבו ואומר מכיר
׳אותה  יפה לגוף שפרט לו מסתבר !

ארנבת.״ של שכל גם לה יש
יימ מקווה, הוא משאת־נפשו, את

 היית לא עוד אם זה. מדור דרך צא
 סיכוי לך יש משאת-נפש פעם אף

תל ״תיכוניסטית, את אם כזו להיות
באוניברסי סטודנטית ביסודי, מידה
ה פועלת״ניקיון, מוכרת״פרחים, טה,

 רגשית, הן איתו להתמודד מסוגלת
 חוץ ואשר השכלתית. והן נפשית הן

חו גם והיא שכל גם לה יש מיופי
ה הדרישות על ותענה קולנוע בבת

 ן איינשטיין כמו חכמה, קצת : באות
 סופיה או בארדו, בריג׳יט כמו סכסית

 לא ;קארדינאלה קלאודיה או לורן
 ולא עדינה המידה, על יתר נפוחה

אינ נימוסים, ובעלת פראית לא גסה,
 שחורות- עיניים בעלת ; טליגנטית

בלונ שיער ;כחולות-ירוקות-חומות
 לא ן בריא אגו בעלת שחור, או די

 ;שקרנית לא ן ובדרנית משעממת
 אחרון ואחרון ן ביטחון־עצמי בעלת
 ימיה.״ סוף עד פייר שתחיה :חביב
ף! או

 האלה לתביעות עונה כבר את אם
 פוליטיקה שונא שהוא לך יגלה הוא

 שטחת״החיים־הפשוטים, את ואוהב
שו בקולנוע, האזרחי במקצועו עוסק

עדי תערובת. נשואי ובעד גזענות נא
 מאזור הכותבות לאלה תינתן פות

 הדבר דן. גוש אזור ועד באר־שבע
 תעודת- זו שתהיה סבור גם הזה

תי לא אם האנושי הגזע לכל עניות
 האלה. לדרישות שתענה אחת מצא
 ״כל בשם לו לענות מוכנה את אם

 זח שלן. כולו הוא האנושי״ הגזע
פייר. לן. מגיע

¥ ¥ ¥
זו שבוע, ובכל השבוע, מכתב־פרס

 תמרוקים, חבילת — שי בחבילת כה
הדם. חברת מתנת לגבר, הפעם

 מה בעצמכם לנחש לכם נותנת אני
שלה. האקטואלית הבעיה היא.

¥ ¥ ¥

לא־שיגרתי בילוי
)7/69( זה לכן להציע לי יש שעוד מה

 מאד, משועמם ״מ,0 1.78 רווק, ,28 בן
מב .20-26 בנות עם להתכתב המעוניין

להת כמו לא־שיגרתי.״ ״בילוי להן טיח
למשל. בשיעמום, איתו חלק

 יקבל לא אם אותי יאשים עוד והוא
תשובות.

¥ ¥ ¥
לכתו להפנות יש זה למדור מיכתבים

 תל־אביב, ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים בת:
 במעטפה לשלוח יש למכותבים מיכתבים

וה הנ״ל, הכתובת עם החיצונית כפולה.
 אגורות, 35 של בבול מבויילת פנימית,

 היא אליו המיכתב של הסידורי המיספר עם
מופנית.

1969413 הזה העולם


