
ורבמר לזוכים יופי תכשירי

י9'3/

טרזן של ג׳יין
 נראית שהיא ככה, אותה תראו אל

 אונס־ של קורבן או ניצולתישואה, כמו
נר שלה שהחולצה זה אלים. קבוצתי

 בסכין־קומנדו אותה ביתרו כאילו אית
 של פגז שמאל) (מצד דרכה והשחילו

 גס היא במקרה. לא זה — מ״מ 155
 חולצת־הקרעיס את ללבוש נאלצה לא

 זה ללבוש. מה לה שאין מפני הזאת
ש כפי שמודרני״, מה ״זה בכוונה.
 בתילבו־ שהופיננה האלמונית הצהירה

 מתצוגות־האופנה באחת כצופה זו שת
להזדהות סידבה אך בארץ, האחרונות

ל שיבואו מעוניינת לא היא בשמה.
המודל. את העתיק

 זה לגלות מוכנה היתה שהיא מה
 מזמינה שכאילו חולצת־הקרעים, שאת

 קיבלה היא קרעיה, אל ידיים לשלוח
 רצתה לא היא מאיפה בדיוק מחדל.
 שג׳וני רציני חשד לי יש אבל לגלות,

 זאת זה. את לה ששלח הוא וייממילר
 נערתו, ג׳יין של החולצה בטח היתה
צ׳יטה. עם ממושך חיבוק אחרי

מת אתכן רואה כבר אני ועכשיו
 החדשות החולצות את לקרוע חילות
 כדי המודה. אחרי לפגר לא כדי שלכן,
 שלכן לגברים תנו — כוחות לחסוך
 להם יתן שזה תראו זה. את לעשות
התיסכוליס. מכל פורקן

העליזה הגרושהטובה הכי החברה
 22 לה ימלאו שבקרוב בחורה את אם ,

 לגובה המתנשאת שמנמונת ואת אביבים,
 גדה ואת עקבים, בלי ושבעים מטר של

 להציף יתחילו הקרוב ובעתיד בפתח־תיקווה
 מבלי מיכתבים שלך תיבת־הדואר את

 לך, תדעי — אלייך הגיעו איך שתדעי
 שלך ביותר הטובה החברה שזאת ),2/31(

זה• את לך עשתה
 וציינה טובות. רק עלייך. לי כתבי׳ היא

 יל־ זקוקה היקרה ש״שכנתי העובדה את
 שכחה לא היא רציניים.״ גברים מחזרים,

 צורך אץ וכי טיולים אוהבת שאת לציין
 שמעוניין מי שכל כיוון נוספים, בפרטים
 לפתור מוזמן אמת, על נחמדה בבחורה

 יודעת לא שאת גם לי נשבעה היא י החידה. את בעצמו ״
 מרצונה כתבה אותו זה מיכתבה על כלום

 ידיעה תוך הפרטית, וביוזמתה החופשי
 היא שמה את לך. שיכתבו מעוניינת שאת

 אותה מחפשת את אם אבל לי. גילתה לא
 תוכלי אז טובה, לסטירת־לחי כמטרה
בת כמעט הבאים: הסימנים לפי לזהותה

 וחושבת נקודות בלי מישפטים כותבת .16
צעיר. לגאון עצמה את

¥ ¥ ¥
וציירת רשת

 הרבה להן שאיו אלה בשביל משהו
(מהנ נבון ״רווק — )3/31( לקרוא: זמן

 ברשת עדיין נלכד שלא צבר ,33/182 דס),
 ממנה, נחלצו כבר בגילו פקחים שבחורים

ומושכת.״ נאה ציידת להכיר מעוניין
¥ ¥ ¥

דרישות שלוש
)4/31( אולי זמן, יותר קצת לך יש ואם

 הגט, את )7/31( קיבלה שבוע לפני רק
 היא כבר לקח. אותה לימד לא עוד וזה

 ארבע ״אחרי אבל מחדש, להתקשר רוצה
 את עכשיו מחפשת אינני נישואים, שנות

 ולהת־ לצאת קצת רוצה פשוט הטבעת.
 שעכשיו כך בבית. ישבתי הזמן רוב אוורר.

 מסביבי. הנעשה את לראות פנאי לי יש
 בגובה שיהיה רק אין, מיוחדות דרישות

וסימפאטי.״ נחמד ס״מ, 175 מינימום של
 של בגובה ,22 בת היא העליזה הגרושה

 שהורדתי אחרי טוב ו״נראית ס״מ 170
 גרה אני פשוט. לא וזה ממשקלי קילו 12

 לראות זה תחביבי הכל. וזה הורי. אצל
ולבלות.״ לצייר סרטים,

לבנאדם. עושים שהגירושין מה לבכות,

¥ ¥ ¥
שלו הסוד זה

שכתב ),8/31ל־( יום־הולדת מתנת זוהי

 25 כבן בחור ״הריני :בשבילך מתאים
 השיגרה מן מעט לצאת המחפש שנה,

 אני אין ונאה. חמודה בחורה בלווית
 עד שתיים אלא מרובות, דרישות דורש
והשכלה.״ לבביות כנות, בילבד: שלוש
ה״הריני״. זה הורג שאותי מה

 האחרונים, שני על שתגידו מה תגידו
מהר. גומרים הם לפחות אבל
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ותפרן נודניק
 שאיני כך קיבלתי. אז סיפורים, ביקשתי

 חוץ מדי. ארוך שזה להתלונן עכשיו יכולה
ה )1/31( של הזה המיוחד במקרה מזה,
בהחלט. מוצדק אורך

בצידו. פשוט שמוסר-השכל קצר ״סיפור
 העולם קוראי עם נמנה לא דווקא ״אני

ה אחד לידי נפל אחד שיום אלא הזה.
 לגמרי הזה. העולם של האחרונים גיליונות
המילים, על עיני שיטוט כדי ותוך במקרה.

 סקרנות מתוך מדורך. אל גם הגיעו הן
 במיכתב ונתקלתי לקרוא התלתי טבעית
תשזמת־ליבי. את שמשך

ומאו עליזה בבחורה בו היה ״מדובר
 המיכתב ראנד. ואיין קרוי חובבת שרת,

 שהתיישבתי עד לתשובה מושך כה היה
 החלטתי יותר מאוחר למלאכה. במקום בו

 חובבת היא גם שלי, ותיקה ידידה לשתף
 התחלתי המיכתב. בקריאת הנ״ל, הסופרים

 זה העליתי אותו הסיפור את לה לספר
 כשגילתה אותי קטעה היא הכתב. על עתה 4

 במדור התפרסם שמיכתבה זז שהיא לי
לצ הגדלנו צחקנו. הרבה עיני. את ומשך

 היתד׳ אילו היה מגוחך מה כשחשבנו חוק
 דרכך. המקובלת, בדרך מיכתבי את מקבלת
 שתי של הזה הבאלאגן כל מצחיק, באמת

 גרה שהיא בשעה וכר בולים מעטפות,
 במדרגות עליה קומות ושלוש דקה במהלך
מביתי.
 מיכתב מישלוח של הרעיון — מה ״אבל
 העובדה עצם בעיני. מצא־חן למדורך
י נ א  מעידה — ה ל לענות ישבתי ש

 דרכך פונים הנכונים שהאנשים כך על
להם.״ המתאימים לאנשים

 הם אם מדוע, אומנם לי גילה לא הוא 1
 אבל אחרת, מחפש הוא מתאימים כך כל

 המתנשא וחצי, 19 בן חייל הוא שיהיה.
 מושבע חובב הוא ס״מ. 182 של לגובה

 סרטים, בעיקר), (מתקדמת מוסיקה של
 גם אוהב טובים. וספרים טובים מחזות

 כלל בדרך אותו לפגוש ניתן להתפלסף.
 מפני וזה פניו, על לאוזן מאוזן כשחיוך

מדופרס. להיות שונא פשוט שהוא
 החסרונות את גם יודע הוא זאת לעומת

 דיאטה לעשות (מבטיח עודף מישקל :שלו
 במצבי־ נודניק לך), חשוב זה אם בשבילך,

 זאת מחפש שהוא מה ותפרן. מסויימים רוח
 ושתקבל ערכיו לכל תשובה שתהיה אחת
שהינו. כמו אותו

הגבוהה מהחברה
 סניף כמו עצמי את להרגיש מתחילה

ש בשבוע האגודה-לשיקום־העגריין. של
 השבוע רמלה. מכלא פאציינט לי היה עבר

 הוא באר־שבע. מכלא ),6/31( אחד, יש
 שייך לא אני ״אבל שנים, לחמש שפוט

 ומעשים אנשים ועוד למיניהם לרמאים
 בהיי־ גבוה, יותר קצת אני הזה. מהסוג

׳שוכני-הפלא.״ של סוסייטי
 לא זה לי, נדמה כך מחפש, שהוא מה
 בהתערבות. לזכות אלא לעט, חברה בדיוק

 שאני בתא שלו החברה עם התערב הוא
:הצדק על שלו הבא השיר את אפרסם
 לכה יפה כך כל שם / צדק לה קראו

 חופש ממוסר, / חלק שהיא אמרו / יפה
 לחפשה. חובה / כזאת יפהפיה / אהבה וגם

 / קלה נורא נראית שהמשימה עוד מה /
המילה). את שהמציאו לאלה (ביחוד

ע ד ו  גבעה כל שם הפכנו / למידבר י
 בית בכל חיטטנו / לעיר שבנו / נהר

 / נעלמה; צדק גברת אך / הותיר לבלתי
 להזמין כבר רצו קרובים לחיפוש במדור

/ המישטרה... את
 פגשנו / המון חיפושים לאחר סוף סוף
 בנו הביט הלז / מיליון בן לפחות אחד,

 הצפון. לכיוון הצביע זאת ובכל / בתמהון
 שנים לפני פה עברה היא אמר, כן, /

 טלפון או כתובת השאירה לא אבל / המון
 או באלסקה, בקוטב, זאת בכל חפשו /

קרחון. איזה על / בגרינלאנד
 — בידיים וחפרנו / מותניים שינסנו

 נשברו, אתים / הציפורניים כבר נסדקו
 או קילומטר העומק / נואשו מקדחים

בעיניים. נראית לא צדק אולם / שניים
 חופרים אנחנו היום עד / ידידים וכך,

וחופרים... וחופרים, /
(ז מקורות שהוא הוויסקי מבקבוק חוץ

 שלו, זה פירסום־בכורה בזכות בו כות
 ״שלא מושג לך יתן שזה רוצה היה הוא
 אם הסורגים.״ בין שורצים טיפשים רק
 ,27ה־ בן האסיר על יותר לדעת רוצה את

ל רע״ ״לא והנראה ס״מ, 175 שגובהו
 יענה, הוא לו. לכתוב יכולה את טענתו,
ומבינה. סובלנית רגישה, שאת בתנאי
הלאה? יהיה ומר.

כותב. הוא גדול!״ ״אלוהים

כמוך פניך את מכיר לא אחד אף
3)11105 מאתנו־ חוץ

*/ב

 הוא .22ה־ ביום־הולדתו מיכתבו את לי
 אני הזה, המדור את קורא שכשהוא טוען

 משום לא זוהר. אורי את לו מזכירה
 שאני מפני אלא כאלה, יפים ששנינו
 זוהר שאורי כמו המכותבים את מציגה
 הסוד זה הטלוויזיה בתוכנית זאת עושה
 מחמאה זאת אם יודעת לא אני שלי.

 אופן בכל זוהר, אורי בשביל או בשבילי
).8/31( תודה

 ובכלל עליז ״נחמד, עדותו, לפי הוא,
 מיכתבים. בלכתוב ספץ לא אבל מבדר,

ו הצבאי שירותי את סיימתי מזמן לא
 עבודה, באיזו להשתלב מנסה אני עכשיו

הגבינה.״ את מחפש שהעכבר כמו
 בגילים יותר, או באחת, מעוניין הוא
 יוכל ושהוא אותו שתבין ,18־21 שבין

 את מתל־אביב. גם ושתהיה אותה. להבין
להבין. יותר לו קל אלה
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 להפנות יש זה במדור לפירסום מיכתבים

 תל־ ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים :לכתובת
לש יש במדור למכותבים מיכתבים אביב.

 על כפולה. במעטפה הנ״ל לכתובת לוח
 של בבול מבויילת — הפנימית המעטפה

 מיספרו את לציין יש — אגורות 45
 מיכתבים בילבד. המכותב של הסידורי

לתעודתם. ישלחו לא מבוייליס לא

פרס מייכתב
מחו׳ן־לדוווום

!דאזרח־ם
 רק ולו )5/31ב-( מאוהבת כנר אני
 קצת לי החזירה שהיא העובדה בזכות

 חייתי אפילו אולי הצעיר. נדור מהאמונה
 אם כולו, צח״ל בשם אותה, מנשקת

 בשיבוב אופן, בכל לכך. מוסמכת חייתי
 כדאי צל״ש־הרמטכ״ל, חלוקת של הנא
עליה. לחשוב יהיה

 מוכנה אני ונרמז, קיבוצניקית. היא
 ששמו לקיבוץ שייכת שהיא לכם לגלות
 המעולות החממות כאחת לפניו הולך

 בשנות עוד חתיכות, של שלמים לדורות
 מביישת לא שהיא בטוחה ואני הארבעים.

הפירמה. את
להל לרחוץ, להאכיל, שגמרתי ״אחרי

שנ בני פספוסים שישה ולהשכיב ביש
 כשהם במיוחד — מאוד מתוקים תיים,
 את לקרוא סוף סוף זמן יש — ישנים
 מיכ־ המדור את ובמיוחד הזה, העולם
 החלטתי לקריאה ונוסף לציפי תבים

מתגברים. אבל עייפה, קצת לכתוב.
ה לובשי־חמדים־הירוקים, לכל ״אז

 בכל או במרכז, בדרום, בצפון, נמצאים
וה הצבעים הגילים, מכל אחר; מקום
 ; ירוקים במדים שיהיו רק אבל — סוגים
 מנערה מיכתב קיבל לא שעדיין לחייל
 וחרוצה הארוך או הקצר שירותו נמשך
 מיכת־ שקיבלו לאלה ;כזה אחד לקבל

 עוד לצרף מעוניינים אבל מנערות בים
 הנני — הארוכה-קצרה לרשימה אחת

עבורכם.
 : כך הוא הנה בתיאורי, ״למעוניינים

 172( גבוהה וחצי. 17 בת קיבוצניקית•
 עם (בדרך״כלל ארוך חום שיער ס״מ),

 תישאלו. אל — העיניים צנע צמות) שתי
 החלטנו לא עוד העיניים וגם אני גם
 מצב-הרוח. לפי משתנה הוא צנע. מה

 ביחד. שניהם ופעם חום פעם ירוק, פעם
 תכתוב. אם תקבל הפרטים יתר את !זהו

חייל.״ שאתה בתנאי מובטחת תשובה
מוזי מוצג לא זה בעצמכם, תגידו אז
¥ ¥ ¥ז אוני

 — שבוע ובכל — השבוע מיכוזב־פרם
 תמרוקים חבילת בשי: שולחו את מזכה

 מס (לפני ל״י 200 של בשווי ומוצוי־יופי
 היופי מוצרי חברת מתנת מוסף), ערך
בדואר. לזוכים נשלחים הפרסים הדם.


