
 אותו? זוכרות ).1/67( של חוזר שידור
שהמ זה זהו הרי ! ? לשכוח אפשר איך

 עצומות. בעיניים עליו להמר לכן לצתי
 עם אחת וחיפש שלי המדור את שחנך זה

ושמחת־חייס. הבנה לנושאים, פתיחות
 שהייתי עליו היו קופצות הרבה כך כל

 הוא להתחתן. כבר הספיק שהוא בטוחה
 השבוע מיכתבים. של ערימות ממש קיבל

למ ציפיתי חוזר. מיכתב ממנו קיבלתי
ש מה תראו זה, במקום תודה. שם צוא
:לי כתב

 מסתבר מזל. לא גם ואולי נחת לי ״אין
 הוא הזה, העולם דפי דרך וגם שהחיפוש,

ציפור יותר. עוד קשה והמציאה קשה,

 וה־ הטובות שאת פעם לי לחשה קטנה
 סתם — קטנות בעודן חוטפים מוצלחות

 עוד כשהן מהנוף נעלמות פשוט הן כך.
 במירוץ מתחיל אח״כ שנשאר מה קטנות.
 ב׳. לליגה בסוף כנראה ומגיע שלו הפרטי
 זאת וכל נפשי. צמאה לזאת לא אך וחבל.

 בלתי־פוס־ פגישות של שבועיים אחרי —
 ואם והכותבות. הפונות אותן כל עם קות

ה שלרשימת בצער היום לציין אני חייב
 אפילו זאת מכל נוסף לא שלי טלפונים

 לאותן לחזור שוב חייב ואני אחד מספר
 כאן. לקוי משהו אזי שלי, ישנות אהבות

בהן. או — בי 'או
 איפה :פרטית שאלה אותו ״ואשאל

 אותן כל היכן הן? היכן ישראל? בנות
ול לעשרות המסתובבות נערות־בחורות

החי העלמות הן היכן ? ברחובות מאות
 לאן ימינו? חופי את הממלאות נניות

שובות אותן את לתפוס כדי לרוץ צריך

 מלאה הארץ כל כי שנדמה והלב, העין
 אותן מחביא מי אותן, מסתיר מי אותן?
 לא ואני כזה מקום שיש מסתבר 7 והיכן

 ויש לבד, נשארות לא הן הרי כי ידעתיו.
 לי?״ תגלי אולי להן. ודואג שמוצאן מי

 זאת, בכל הבחור. בררן, די לי נשמע
 של המייסדים דור עם הימנותו בזכות

להת נוסף שאנס לכן מעניקה אני המדור,
!האחרונה הפעם זאת אבל אליו. קשר
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גזעית צברית

 כי, רציני ידיד להכיר מעוניינת )1/72(
 חסר.״ לא לחאפלות ״ידידים לטענתה,

גי משבר שלמרות ושמחה ,35 בת היא
 צעירה. .■יותר הרבה נראית היא רושיה

צב שחרחורת, נטו, ס״מ 173ל־ מתנשאת
 במישרד כמזכירה עובדת גזעית, רית

ה מהפלירטים לה נמאס ודי עורכי־דין
 להכיר מעוניינת שהיא זה סטנדרטיים.

 לפתח המוכן גבוה, ברנש להיות צריך
 בעל שיהיה חשוב ״והכי עמוקה ידידות

ורכב.״ חושיהומור

בטרמפיאדה. למצוא קל יותר כזה אחד
׳¥ ¥ ¥

האיזוטופים ממחלקת
 איזוטופז בדיוק זה מה יודעת את
 מתה דווקא את אם אבל לא. אני גם
 הוא לך. להסביר מתנדב )2/72( אז לדעת
 ירוקות עיניים בעל גבוה, ,28 בן צבר

למו חולשה לי ״יש אקדמאית. והשכלה
 תמונות ״וגם כותב, הוא קלאסית,״ סיקה

 חובב־ ,לקרוא אוהב אימפרסיוניסטיות.
בסיו יפה משתלב גם וזה מושבע צילום

 אחת עוד — ובניכר בארץ־הקודש רים
מח שקט. ודי ציני קצת אני מחולשותי.

 בארמון נסיכה לאו־דווקא — צעירה פש
מו אוהבת וגם חובבודטבע — מכושף

 היא מדי. אקסטרוורטית לא לסוגיה, סיקה
אינ למעניינת, עצמה את לחשוב צריכה

ורצינית.״ טליגנטית

 אשת פעם להיות אמביציות לך יש אם
 הוא שגם לי נדמה ההזדמנות. זו נשיא,
 וייצמן במכון שלו הקאריירה את עושה
קציר. אפרים כמו למדע,

)■¥־ ׳■־¥״ ־¥־
נחמד מחפשת חמודה

 ).2/72ל-( )3/72( את ישר מזווגת הייתי
לאחרים. גם שאנס לתת צריך אבל

 ״חמודה״, ׳21 בת סטודנטית היא ובכן,
 המחפשת ועוקצנית, רגישה הגדרתה, לפי

 אמיתית בשותפות להסתכן המוכן נחמד
 בעצם אך מפוצץ, נשמע זה יודעת, (״אני

 שיהיה רצוי המסתכן, מאד.״) פשוט זה
בהו מצוייד שיהיה ,23—27 הגילים בין

 ולשמוע, להבין רצון עם ברגישות, מור,
 בקיצור להשמיע. מה גם לו שיהיה אך

,צי אי־אילו מפולפל, קצת משעמם, ״לא
 לא שהן בתנאי יזיקו, לא בראש׳ פורים
חי מאיזור שיהיה עדיף המסוכן. מהסוג

מו בני-קיבוצים, גם מהעיר. רק לא פה,
 יתקבלו.״ התיישבויות מיני ושאר שבים
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 בית־מירקחת של למילים גדול מומחה
בעצמכן: שיפטו ).4/72( הוא

אינ לידי בא כשזה הרגשות, ״בממלכת
רו ואתה אישיודקונקרטית׳ טרפרטציה

פרו ובקצב למעשה הלכה להגשים צה
 אתה הרומנטיות, שאיפותיך את גרסיבי

ב הולך לא המצוי כמה עד לדעת נוכח
 יכולתי דברי להוכחת הרצוי. עם מקביל
 שהקשר נסיבתיים, מקרים המון להביא

 גדול אבסורד הוא ביניהם האסוציאטיבי
ריאליסטי.״ בהחלט אך

ה מכת־המחץ עם אותנו שהימם אחרי
 שאם דרישות רשימת לי פירט הוא זאת,

 אחת אף במלואה, אותה מפרסמת הייתי
 הנה המיבחן. את עוברת היתד, לא מכן
 לה מייחל כה שאני ״הנערה ממנה: קטע

 אותה, לעורר שקל כזו להיות צריכה
(מבחי מתמסרת ואינה בהתלהבות מגיבה

 מסדי- במיקרים אלא בקלות, מינית) נה
מו מקסימה, שתהיה ולבחיר־ליבה. מים

לה שקשה אחת ביישנית. נעימה, שכת,
 שתבער נדלקת, היא כאשר אבל ציתה,
 הגפרור ואשרי לעד ונפש מידות בטוהר
מבי אני כזו.״ אחת של ליבה את שיצית

 הגפרור, להיות רוצה רק לא שהוא נה
מסוגל. שהוא בטוח גם אלא

 מאי- ,21 בן חייל מסתתר זה כל מאחרי
 לזו לספק המבטיח -ס״מ,180 הדרום, זור

 הרוחני, האושר כל ״את המיבחן שתעבור
 אדמות.״ עלי הקיים — פיסי נפשי,
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ורומנטית סנטימנטלית

המדינה. על עוברת רצינות של מגיפה
 גם רציניים.״ ״רק מחפשות הכלות כל

 רציני, ״גבר להכיר רוצה היא ).5/72(
 נמרץ, שיהיה בילבד, רצינית למטרה
 בתרבות שיתעניין רחב־אופקים, מעניין,

 וטיולים, אנשים חברת שיאהב ובאמנות,
ש ועליזות. רצינות של מיזוג בו שיהיה

 מאד לי וחשוב וטוב־לב. אחראי יהיה
באהבה.״ שיאמין
מ צברית אקדמאית, מורה עצמה היא

 היא .28 ובת רווקה אירופאית, משפחה
 לאוזן וערב לעין שנעים מה כל אוהבת

 ״אני כמובן). מזוייפות, למחמאות (פרט
מו היא ורומנטית,״ סנטימנטלית בחורה
שמטע תכונות, ושאר ״טובת־לב סיפה,

 להופעתי באשר אפרטן. לא צניעות מי
ב בלונדינית מאד, בהירה שאני הרי י ט

נאה.״ וחטובה. ״מ)0 170( תמירה ת, י ע

מרחובות בתול
 שלי המדורים בכל וחיפש חיפש )6/72(
מעז הוא אז מתאימה. אחת מצא ולא

 שהנשים אחרי יקרה. שזה צפוי היה
 ה־ לשיחרור התנועה בעזרת השתחררו

הגב את גם לשחרר החלו הן אשה,
 התחיל זה שלהם. מהמיכנסיים — רים

 ב־ גברים של תנזונות־עירום בפירסום
 הקוסמופד כמו מכובדים, עיתוני־נשים

 של תמונות־העירום על בתגובה ליטן,
 הפלייבוי. נוסח בעיתוני־גבריס, נשים

 מועדון גס סוף־סוף, כבר, יש ועכשיו
 שבאחד קלאב, בהאנגר חשפנים. של

גב רק מופיעים וושינגטון, מפרברי
 הבמה על מרקדים גו־גו נערי רים.

 בסליפים ושפנפנים עירומים־למחצה,
הנ קהל את שם משרתים קצרצרים

 בפילאי לחזות הבאות הבודדות שים
 כמה עולים הערב בשיא הגברי. הגוף

לב נשארים הם הבמה. אל חשפניס
תמו למותניהס. מיטפחות כשרק סוף
 במיטפ־ הנתקעים ״ירוקים״, כמה רת

המשוח לנשים ניתנת ההדוקות, חות
ול הקשרים את להתיר הזכות ררות

 הגבריים. מהמיתקנים מקרוב התפעל
 בקרוב לנו תקום ככה, יימשך זה אם
 שזה לא הגבר. לשיחרור תנועה גם

מייותר. יהיה

 רחו־ וחצי׳ 17 בן ״אני עצמו. את ומציע
ה הבתול כנראה גדול, רומנטיקן בותי,
 ושיל- החטא עיר ברחובות, בגילי יחיד

 זרה, בחברה סגור ביישן, הליכוד. טון
 שאני חבר׳ה אצל ולבבי פתוח גם אבל

 הוא הפתעות תהיינה שלא כדי מכיר.״
 מעט עם וגם יחסית נמוך שהוא מציין
ל כנראה קשור זה אבל בגרות. פצעי
הבתולים. עניין

 מאי- להיות צריכה מחפש שהוא זאת
בגי נס־ציונה,—ראשודלציון—רחובות זור
או רוצה הוא הזה בגיל .15,5—16,5 לים
 אחת ונשית, רומנטית ״רכה, כבר תה

 לפי ביד, יד איתה לשבת שאפשר כזאת
 לנשק וגם בנוף, ולהביט הישן הנוסח
 מ־ חשש בלי החדש, הנוסח לפי בלהט,

 שרי- או סטירת״לחי בצורת פעולת־תגמול
טת־חתול.״

הבתו לבעיית פיתרון מחפש אתה אם
בשנ נמצא לא אתה חביבי, שלך, לים

הנכונים. תונים

ב ת כ ס מי ר פ

סביבי...״ ומביטה במעו״ל עומדת ״אני
 והיא )7/72( אותי שואלת ז״ מודאגת היית ז אנחנו היכן לדעת ״רצית

:לדוגמא ובשפע. קיימות אנחנו חמודה, צורן, ״אין :להרגיעני מתנדבת
 המעגל סיום לקראת דוהרת ודקה. ס״מ) 172( גבוהה נאה). (דוגמה אני

 בקשר פעם הציע כבר אחד חכם ואיש למצופה) מעל מהר (קצת השלישי
 ונחת גיל של רגע כל חטוף חיש, חולפת החיים ש,שיירת שהיות לנושא,

לכולם. מתאים שבעצם מה איש.׳
 לא זאת אבל מדי), (עדינה חזקה לא־כל־כך אני בלחטוף אז ״טוב,

 לי חושבת סביבי. ומביטה במעגל עומדת אני ולכן 1 נכון הבלעדית, הצורה
 ולא סאפיינס״ ״הומו לתואר ראוי שיחיה כדי לבנאדם שיהיה שצריך שמה
 :מחן להתעלם שאי״אפשר תכונות-יסוד כמה הכל בסן הן בנאדם, סתם

 אהבה < מפותח) (שיהא חוש״הומור ;לתפעלם ויכולת אפורים תאים חרבה
העניין. עצם בעצם וזהו — ולצומח לחי

ז ״מוגזם
האופטימיסטים.״ למחנה תמים חודש למשך עוברת ״אני
אני. גם — מיכתבה את שקראתי אחרי
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 תכשירי־ מערכת — בשי שולחו את מזכה שבוע, ובכל השבוע מיכתב־פרס,

בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים הדס. התמרוקים חברת מתנת יופי


