
פרס מיכתב
לילדים בית־חרושת

כבר?! הייתן באילת סנוביות,
 חופשה ליטול הזדמנות לכן יש הנה אז

ולה אקפולקו או ביאריץ מפורטופינו,
 ),1/71( של באמצעותו אילת את גם כיר

 מזה אבל גזעי, אילתי לא אומנם שהוא
ש מה באילת. ועובד הי שהוא שנתיים
 המשבר לא זה הזה הבחור את מדאיג
 הגיע שהוא העובדה אלא התיירות, בענף
סי כל באופק רואה ואינו 24 לגיל כבר
 ומשאת־הנפש חייו. מטרת את להגשים כוי

 מרובת- מישפחה ״להקים אלא אינה שלו
ה הזמן תוך לפחות, ילדים 5—7 ילדים,

 חושב שהוא בו חושדת אני ביותר.״ קצר
שלי־ להוליד איך הפאטנט את שגילה

 (ממש), נחמדים בצה״ל), יפים התני (אולי
תי לפחות ,21*22 בגילים (הרוב גבוהים

 בשטח כישרוני אחד וכל (מיל.) כוניסטים
 שאנחנו זה לכולנו שמשותף מה שלו.

 בשטח חיפה חומת את לפרוץ קצת רוצים
הזה. לגיל וההיכרות הבידור
ו וקוראות יושבות כשאתן ככה, ״אז

 שאתן סימן זה הראש, עם ,כך עושות
פר מעט ותכתבו. שבו נכון?! מסכימות,

 רעיונות והרבה חיים קורות קצת טים,
ההי במסיבת להתראות ונוספים. חדשים

הראשונה.״ כרות
ביניהם, המיכתבים את יחלקו הם איד

 אלמוגי של הבעיה שלהם. בעיה כבר זו
 הלילי העוצר לביטול יגרמו כשהם תתחיל
בחיפה.

ת דו די ץ ב בו בקי
),6/71( כותבת עצמי,״ את ,למכור׳ וכמו לכתוב לי קשה שקצת מודה ״אני

 מעט ובכן, בדידות. של סימנה שהוא מעשה, לעשות קמה הריני זאת ״בכל
 בו חברה והריני בקיבוץ (נולדתי קיבוצניקית רווקה. .30 בת אני עצמי. על

מוצלח. נורמאלי. בנאדם סה״כ חופשי. במיקצוע עוסקת אקדמאית. כיום)._
 מסכת אוחז יותר, גדוש — מאמינה אני — התוך ההיקף. טבעות ״אלו
 רב• אנושי גביש — מחולשות ממעלות, שונים, התעניינות מתחומי המורכבת

אחרים. רבים כמו פיאות,
 זמן, עימו לחלוק לאהוב, איש מבקשת הריני לפרקי, משהגעתי ״עכשיו,

וחום. אור בו לי שיהיה בנאדם חיים. ומעשה. הירהור
דרכך. לבקש שאוכל המועט ״זה
שמנמונת.״ יפה. אינני ס״מ. 170 חשוב) זה (אם גובהי כן, ״או
אותה. אוהבת כבר — אני

* *

האחרות הגרמניות
 באירופה אפילו אבל איך, יודעת לא
קי השבוע עובדה, לפני. שמי ד,ולך כבר

בגר שניהם מיכתבים, שני למדור בלתי
מאוסטריה. והשני מגרמניה האחד מנית.

 את לנסות רוצה והוא חמישיות או שיות
 כבית- עצמך את רואה שאת זה עלייך. זה

גו בסדר סבלנות לך ויש לילדים חרושת
 לא עדיין שביעייה, או חמישיה של דל

 עניה,״ ממשפחה דווקא לאו ״אני מספיק.
 ש־ מבקש אני זאת ״ובכל הבחור, כותב

 בעלות למשפחות בנות רק אלי תכתובנה
בהו להתחשב גם אצטרך אני אמצעים.

 ובתכונות באינטליגנציה החיצונית, פעתן
פחות.״ לא חשובות שהן אחרות
 הולך לא זה ילדים שבעה סוף סוף
בתורשה. משהו להם להעביר צריך ברגל.

* * *

הגליל ליהוד תעמולה
 הטלגרמה עם לגמרי אותי הרגה )2/71(

 אותה להביא מוכרחה שאני לי, ששלחה
 הנה מילה. אפילו לקצץ מבלי כלשונה,

תמ הגליל הרי ״בין :טבעי בגודל היא
 אוהבת ותרבותית, סכסית יפה, — צאני

בי וכל מעניינת שיחה קריאה, מוסיקה,
עצ מ/ 1.68 גובהי ,27 גילי שהוא. לוי

 שהראשונה בטוחה אני ומצפה.״ מאית
תעמו אין הממשלה. תהיה אותה שתאמץ

הגליל. ליהוד ממנה טובה יותר לה

* * +

בצה״ל יפים ההכי
או שלח צבאית. תישדורת )3/71( זוהי

 כולה: המחלקה בשם המחלקה סמל תה
 כן, גיאוגרפיה. של ענין זה הפעם ״היי,

 המשוחררים כשהחברה בחיפה. המדובר
 ,מה,קבע בשישי שבאים אלו או הטריים,
 זהו — לעשות מה אין כי בבית יושבים

 בררנים נהייה לא בעייה. של סימפטום
 שפנינו העובדה עצם אינטליגנציה. על

 רמה להשיג שכוונתנו מעידה הדה להעולם
יפים כולם :לפרטים באשר הממוצע. מעל

ש למרות ביניהן, קשר שיש מאמינה לא
שבוע. באותו הגיעו שתיהן מכתבי

המת פאדום, מוניקה היא האוסטרית
 עם (אלה בטירול העיירות באחת גוררת
גימ תלמידת היודל), ושירי העור מיכנסי

ו ספרים קריאת בספורט׳ העוסקת נסיה
 להתכתב משתגעת היא מיכתבים. כתיבת

 יוכלו שהם במידה בישראל, ידידי־עט עם
באנגלית. או בגרמנית לה לכתוב

 תלמידת- קייזר, לוסול היא הגדמניה
בתרבו המתעניינת ■וחצי, 17 בת גימנסיה

 לכתוב יכולים אתם זרות. מדינות של יות
 היא אבל רוצים, שאתם שפה באיזו לה

 מי גרמנית. תכתבו אם רק אותכם תבין
 מזורז קורס לקבל יכול גרמנית יודע שלא

ב הפעם, בתל־אביב. גרמניה בשגרירות
ה את לקצר כדי הכלל, מן יוצא אופן

 כך כתובותיהן, את מפרסמת אני תהליך,
ל מבלי אקספרס, אליהן לכתוב שתוכלו
בעזרתי. הסתייע
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מהגינה פרחים
 באשמתו. שלא כמובן גרוש. הוא )4/71(

 לו נשאר שלא כך מהארץ, ירדה גרושתו
 הוא אם אבל מזונות. לשלם למי אפילו

 לא ״זה מסביר, הוא כך אחריה, ירד לא
ב שמתרחש ממה מבסוט שאני סימן

 כאן מאושר אותו עושה שלא מה ארץ.״
 את המסנוורים והמותרות הביזבוז חיי זה

ב־ שנים 17 גוי, גנן הכל בסך הוא עיניו.

 של יופי תכשירי מערכת בשי, זוכה — שבוע ובכל — השבוע פרם מיכתב
ל״י. 150כ־ של בשווי הדם, חברת

 ישר פרחים לך להביא שיוכל מיקצוע,
 לחופשה, יוצא הוא בשנה פעם מהגינה.
 להתכתב מבקש הוא לחו״ל. גם לפעמים

 אביביה שלושים את שהשאירה אחת עם
 באשר ירושלמית׳ שתהיה רצוי מאחוריה,

 להיות יכולה ״היא חשוב: לא לשאר,
 ילדים, עם רצוי אלמנה, או גרושה גם
 ילדים.״ אחרי משוגע אני כי

-¥■ ¥1 *
ומיטה פטיפון

 המיושן הטכסיס כבר שנגמר חשבתי
 תקליטים.״ לשמוע אלי תעלי ״בואי של

 גבוה ירושלמי צבר ),5/71( שלא. מסתבר
 והוא זה את מכירה לא שאת סבור ,24 ובן

 חדר לי ״יש במילים מיכתבו את מתחיל
 פטיפון בו שיש בירושלים ואינטימי קטן

קלא ■ומוסיקה פופ מוסיקת של ותקליטים
 להם.״ להאזין אוהב שאגי סית

גם, מוסיף הוא הרמז, את הבנת לא אם

ברירט של ממיטבחה
חד כוכבת היום בפניכם להציג מוכרחה

 לפניה הולך שמה אבל מקומית. לא שה.
 זוהי הכרה: תעשו מישקלה. כמו כימעט

 וחדוות־חיים. אושר של קילו 130 בריג׳ט.
 כמה כבר שברה היא טובה. סיבה לה ויש

 ו60ל־ הגיע שמישקלה בעת מישקל מאזני
 מהפכנית דייאטה בעזרת אבל קילו(!).

 130ב־ לרדת. רואים׳ שאתם כמו הצליחה,
 וכדי טוענת. היא יפה,״ זה ״שמן נעצרה.
מדרי כמה לאור הוציאה זאת להוכיח

 שתמונות בארצות־הברית, מקצועיים כים
עמודיהם. את מפארות שלה העירום

ה המדריך את שכתבה היא בריג׳ט
 אחרי למזכירות. המדריך ואת למין בסיסי

 הדייאטה סודות את גם לחשוף החליטה זה
:לדוגמא מתכון למשל, הנה, שלה.

שפנים סלט
 עלה 1 ;צנונית פלחי 6 1 החומרים

 כפית ;שפנים מזון של ספל חצי ;חסה
 מלח של קורטוב קלוריות; דל מיונז של

חומץ. כפית ;זית שמן כפית ;ופיפל
 החסה טלה גבי על 1 ההכנה אופן

 צקי הצנונית. פלחי את בעיגול ערכי הלח,
 שנוצר. תפרח במרכז מזון.השפנים את

 את וצקי התבלינים עם המיונז את ערבבי
 שבמרכז השפנים, מזון במרכז התערובת

 את החסה. עלה שבמרכז הצנונית פלחי
מידה. באותה תחנו שלך והשפן
מבטי אני לכס, יעזור המתכון אם נסו,

 של ממיטבחה מירשמים עוד לספק חה
 ה־ לא זה תמונה. עם מירשס כל בריג׳ט.
התמונה. זאת לרזות. לכם שיגרום מתקון

״צעי בחדר. מיטה גם שיש אגב, כבדרך
 כל ״אבל מצטדק, הוא לי,״ חסר לא רות
 חתונה. על רק חושבות מכיר שאני אלה
 אני שינוי לשם בינתיים. בשבילי, לא וזה

 המעונ- ,28 לגיל מעל אשה להכיר מעוניין
 מה* ולצאת אצלי מוסיקה לשמוע יינת

 לא גם לאחוב, האוהב צעיר עם שיגרה
בחשבון.״ באות ירושלמיות

 תהיה עדיפות שזכות לציין ביקש הוא
אע לא אני אבל לי, דומות שתהיינה לאלו

 שעברה אחת לך נראית אני זה. את שה
שכמוך?! )5/71( יא ,28ה־ את כבר

* * *
 יש זה במדור לפירסום מיכתנים

 ת.ד. לציפי, ״מיבונבים :לכתובת להפנות
 למכותבים מיכתבים תל־אביב.״ ,136

 — כפולה במעכופה לשלוח יש במדור
 עם ופנימית הנ״ל הכתובת עם חיצונית
 של ובול הנמען של הסידורי המיספר

אגורות. 35

כריג׳ט
לשפנים מזון

197137 הזה העולם


