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העלייה ?וולט
 )1/70ל( עדיפות זכות נותנת אני אם
 הצטבר שכבר המיכתבים של הארוך בתור
 שבמיכה־ הציונית שהנקודה מפני זה אצלי

 סימפאטיה גם לי ״יש לליבי. נגעה בו
מתאר ״ואני כותב. הוא חדשות,״ לעולות

 וההשתלבות הקליטה בעיות את לעצמי
 אבל עזרתי.״ את בזה להן ומציע שלהן

 גם חדשה. עולה להיות חייבת לא את
 שהקיבוצ־ ״אומרים הולכות. קיבוצניקיות

 פעם ואף היות טובות. בחורות הן ניקיות
 להן יש קיבוצניקית, חברה לי היתד■ לא

 עצמו הוא זאת.״ להוכיח אצלי צ׳אנם
 הנדסת־ייצור, הלומד ,24 בן תל־אביבי

 גם לו יש חדוות־חיים. עם בחורות מעדיף
 ״זאת כי מבטיח והוא משלו פרטית דירה

 הוצאות לחסוך תוכל בעיני חן שתמצא
 עדיין הוא שכן לתמיד, אולי שנר־דירה.״

 זה. עגום מצב בהקדם לסיים ורוצה רווק
 יוצא־דופן. שהוא חושבת אני אישית,
 להעניק מוכן הוא מה לי שכתב הראשון

לקבל. רוצה הוא מה ולא

לרווקה כיסוי
 זאת ובכל רווקה ועדיין 32 בת היא
 גיכללת ״אינני מהחיים. מיואשת אינה

ה את שהחמיצו הסוברות הבחורות בין
 נהנית אני הנשואין. מוסד ששמה חוויה

 שלי,״ האישי החופש את יפה ומנצלת
 של בגובה תל־אביבית היא ).2/70( כותבת

 אמיתי קשר ״ליצור שתשמח ״מ,0 168
ה לבעיות הער ומעניין, רגיש אדם עם

 ללכת ובתמים באמת ונוהג אותנו סובבות
 ואינו ואמנות תרבות למופעי לפעם מפעם

כיסוי.״ להן שאין בהכרזות רק מסתפק
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המחשבה מכונת
 קולנוע. לכוכב ידמה )3/70ש( תצפי אל
 הגמור ההיפך שהוא במפורש מצהיר הוא

 מבט לא תואמות, שיניים לי ״אין מזה.
 רציני אני גולש. שיער לא וגם משגע

ש תכונה שום בי אין פשוט להחריד.
 שחושבת מחשבה ממכונת חוץ תמשוך,

 נכונות מגלה את אם בריא.״ וגוף טוב
 שהעולם לו ולהוכיח אותו ולהדריך ללמד

 לקבל יכולה את יפה, זאת בכל הוא
 מתעניין ״אני דיבורים. הרבה בתמורה

 על להעלות שאפשר נושא בכל כימעט
לומר.״ מה הרבה לי ויש הדעת
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צבאית יחידה
מתמתחות! כולן !״״הקשב לפקודה

!הקשב
 דחוף באופן זקוקים הבאים החיילים

 שלא לקוות רוצה ואני מוראלית, לאספקה
הזה. בתחום גם מחדל יהיה
שמעולם בתול ,19 בן חייל )4/70( !•

 געיקד מעוניין קבועה. חברה לו היתה לא
וגתנייתיות. בחדרתיות

•  -תורנויות שעושה ׳20 בן חייל )5/70( ׳
 מליאות נחמדות ״בנות ומחפש משעממות
הגילים.״ מכל ועליזות רוח־חיים

 טיולים אוהב בנח״ל, משרת )6/70( •1
 בידידות־ רוצה וקריאה. מוסיקה וטבע,

ש כמה עד מקוריות ,17—20 בנות עט
אפשר.

ולהת לנוח לעבור יכולות אתן עכשיו
צב יחידה לשלושתם. אפילו לכתוב, חיל
טרו בימים מזיקה לא בכלל צמודה אית
 שתכתוב מי כל זאת, מילבד כאלה. פים
הקוס ממוצרי אחד —בשי גם תיזכה להם

הדס. התמרוקים הברת של מטיקה
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ב שהתפרסמו מאלה לאחד מיועד תבה
בטע אלי, אותו היפנתה היא אבל מדור.

 במדור להופיע אם מתלבטת שהיא נה
 בשמה אצלו להופיע או סידורי כמיספר
 ההתלבוד את לה לחסוך החלטתי המלא.
 מכדי יקירתי, טובה מדי יותר את טויות.
ש־ שזה גם מה .אחד. על אותך לבזבז

 מיכתבי־תשובה, עמוס כבר אותך סיקרן
בש גם זמן לו יהיה אולי באוגוסט ורק

בילך.
 ה־ רווקה, פתח־תיקוואית, ,24 בת היא

פלט (״בלי ס״מ 175 לגובה מיתנשאת
להס היכולים גברים מעט ועם פורמות

 מוסיקה, אוהבת היא מלמעלה״). עלי תכל
 הפנוי״) בזמני מעט (״מציירת ציור ספרים,
 בשעות בתל־אביב אפילו יד־ביד לטייל
 וסובל- חכמים וגברים המאוחרות, הערב
שחצ תרד, שונאת היא זאת לעומת ניים.
 מעדיפה מיכתבים. ולכתוב טיפשים, נים,

 שתגלו מציעה היא השאר את קשר־עין.
לבד.
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בהתנדבות פעילות
 בן תלמיד־תיכון הנוער. בשביל משהו

 הוא בפתח־תקווה י״א בכיתה הלומד 18
 על מעיד הצעיר גילו שלמרות ),8/70(

חב או בבנות ממחסור סובל שאינו עצמו
 להכיר מבקש הוא זאת בכל אם רה•

״מיש מחפש שהוא מפני רק זה נוספות,
 לשמוע פעם, מדי לשוחח אוהבת שגם הי

 הפתח- סרט.״ לראות או טובה, מוסיקה
 ישר לגשת אוהבות כנראה, תיקוואיות

 הוא מוסיקה. ובלי דיבורים בלי לעניין,
 מובנה ותהיי ,16—18 בת שתהיי רוצה
 ״בפעילות גם עוסק שהוא בחשבון לקחת

מאוד.״ מכך ונהנה למיניה התנדבותית
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מקרוב להיכרות
 שתהיינה ,16—18 בנות רוצה )9/70( גם

 ,19 בן הוא מקרוב. אותו להכיר מוכנות
 הולך אינו מעשן, שאינו גובה, ס״מ 160

בחב ולבלות לטייל ומעדיף לדיסקוטקים
 לא אנשים. שני מקסימום מצומצמת. רה

סיגריות. לשנורר ממי אפילו לך יהיה

שקז ה בעיי׳כז׳י•?/) '0'3 נבדסי
 לי יש אם תוהה, אני מאוד. לי מציקה הבעייה אך אישית, לי נוגע אינו מיכתבי

 שהיא בטוחה אני כי נועה, כאן לה שאקרא חברתי, של הבעייה את להעלות הזכות
 אליה שיגיעו המיכתבים את אולי אבל זאת. לה הצעתי לו העניין לכל מסרבת היתה

' לקבל. תסכים זו, פנייה בעיקבות
 תיאטרון, ספרות, ביותר: רחבים ואופקיה רבים עיסוקים בעלת בחורה היא נועה

 מצד ודת נפש־האדס חקר וכלכלה, חברה בעיות פוליטיקה, אחד, מצד ומוסיקה אמנות
 מסעות או ארכיאולוגיות, בחפירות מבלה היא חופשותיה שאת לזה נוסיף אס שני.

 שנונה הזה. בעולם מאוד מעט לעצמה גורפת נועה בעצם אבל בסדר. נשמע הכל בארץ,
 אבל מכוערת, לא לגמרי היא ״חתיכה״. קוראים שאנו מה אינה היא שתהיה ככל

עדינים. ותווי־פניה רכות תנועותיה כי אס כבדת־מישקל, בהחלט
 למצוא ויוכל כך אותה שיאהב או מכו להתעלס שידע הגבר נמצא לא היום עד

 להפקיד שלא נועה למדה שנותיה 27 במשך זאת. נהדרת אישיות בתוך עולמו את
 היא מיישפחתי. קן עימה ויקים חייה גבר את שיזמן המיקרי הגורל בידי חייה את

בבדידות. אך ובתוכן, בעניין עשיר עצמאי, חיים אורח מנהלת
 שנערה גיליתי דבר) על התלוננה לא (מעולם אותה מכירה שאני הרבות בשנים

 ״הופעה רוצה שהבוס משום רק מישרה או עבודה למצוא מיתקשה כיבדת־מישקל
 יותר חרבה לה שיש כמוה, לנערה פחות שמיס־לב חדשה, שבחברה גם גיליתי נאה״.

חדר. באותו הנמצאת טיפשית ברוחה מאיזו לומר מה
 דחיית של יותר עמוקה בעייה זאת לחיים. רעיה בחירת של עניין רק אינה הבעייה

 גברים כמה לראות רוצה אני אופיו. לתכונות צ׳אנס שוס לתת בלי הופעתו, בשל אדם
.ארוך למסע נועה עם לצאת ולנסות הזה חגשר את לחצות מוכנים . .
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