
לרות׳
צקים!בורסה ברי

 כ״שמנמונת, עצמה את מגדירה היא
 *י וכל לקולנוע,״ ומשוגעת חמודה

 מוזמן' לו, מתאימים הללו שהנתונים
 עונה הוא אם ולבדוק לקרוא, להמשיך

 ועוד לה, יש כי שלה. הדרישות על
 כמה עוד כן, לפני תראו. תיכף איזה.

 ,32 בת רווקה ):1002/84( על פרטים
 בעריכה עוסקת מטר, 1.62 גובה

 לא שכסף טוענת היא עיתונאית.
 שמדבר אחד אתה ואם אותה, מעניין

 לך אין וצ׳קים, בורסה על הזמן כל
 בעיניה, שתמצא־חן כדי אצלה. סיכויים

 וטיפוס משגע חתיך להיות חייב אתה
 חשוב .לא יותר. ולא פחות לא אתלטי,
 .אבל בנדיבות, מציינת היא הגיל,״

 לא עוד וזה השלושים." את יעבור שלא
 ולא צימחוני אותך מעדיפה היא הכל:

 .רצוי תמונה. שתצרף ומבקשת מעשן,
 עניין. סוגרת היא חבר,״ של לא שלך,

 שמנים־ שני על סרט פעם .ראיתי
 לזה, זה להשתדך שרוצים מכוערים
 של תמונות לשני אחד ושולחים

 היא הזה המסויים בסרט יפים.״ ידידים
לככב. רוצה לא בהחלט

★ * ★
א אמש: מליל דיווח  לבשה הי

יכולתי הדוק,שבקושי כל-כך סוודר
ם ו ש נ * * * ■ל

צר״ש עם ליידי
 שום בלי מציינת, )1003/84(

 מגיע זה על וכבר ,48 גילה, את בעיות,
 עצמה את מתארת היא צל״ש. לה

 רומנטית, דקת־גיזרה, כ.אלגנטית,
 עמוקות בשיחות לשקוע אוהבת

 השקיעה על ולהסתכל מלב־אל־לב
 מצד ליידי, של טיפוס בשפת־הים.״

אבל טובות, מיסעדות שאוהבת אחד,

 להסתובב שיכולה שובבה, אשה גם
 ולאכול בצלאל בשוק זרוקה בשימלה
 פלוס גרושה, היא וחמוצים. פלאפל

 הבית, את עזבו שכבר ילדים, שני
 שדימיון בתחום חופשי בעלת.מיקצוע

היא כן, כהגדרתה. בו,״ כרוכים ויצירה

 אדם להכיר תשמח היא ג׳ינגי׳ת. גם
 בעל אינטליגנטי, אינטלקטואל, רגיש,
 לו שיש אחד ורצוי אסתטית, הופעה

 בגיל אפילו שנהנה, כזה שימחת־חיים,
 שלא חשוב, והכי דיסקו. לרקוד ,50

 דעות בעל או סגור מרובע, יהיה
מתנדבים? יש קדומות.

★ ★ ★
 שערך אמריקאי, שבועון למערכת

 המיכתב הגיע טובה, לאזרחות תחרות
 שותה לא סמים, מעשן .אינני הבא:

לא בקלפים. משחק ולא אלכוהול,

מלונדון מזכרת
 כל עם כי אלי, לכתוב דעתו על עולה היה שלא לי כותב )1004/84(

 אוכל אולי זאת בכל מה, אבל תודה. ממפיק, יש לו הזה, למדור הכבוד
 כותב, הוא בלונדון," ביקרתי שנים כמה .לפני אחר. במשהו לו לעזור

 מאחרי הזאת. התמונה את מצאתי הראשיים הרחובות .ובאחד
 שהמדובר סיכויים שיש רד בעברית, שורות כמה היו התמונה

אותה." למצוא מת ואני שלי, הסיפוס היא בישראלית.
 הרגשה לי יש לתמונה, קשר שום בלי שתצליח. מאוד מקווה אני
 איכשהו דומה שהיא ותישבע נחמד, מיכתב לו תכתוב מישהי שאם

 כזאתז השערה מעלה בכלל אני איד לתשובה. תיזכה היא למצולמת,
 גבוה ,30 בן שהוא לי מספר היה לא הוא אחרת כי בעיות, בלי

וסימפסי.

10ב־ לישון הולך בילויים. על וכסף רק ונאמן אחרות, נשים על מביט
נמשך זה כל בבוקר. 5ב־ וקם בערב זמן מבזבז ולא קשה עובד לאשתי.

 סוף עד חכו אבל שנים, שלוש כבר
מכאן!״ לצאת לי ירשו כשרק הקיץ, ""........... - ..........

* ★ * 1
 האיסלאמי: בקולנוע חדש גל

 הסרט באיראן מצולם אלה בימים
אחים״. 7ל- כלות 27,

★ ★ ★
 קטנה אשה

אהבה מחפשת
 עצמה את מתארת )1005/84(

 ושמנה, מטר) 1.53( קטנה כאשה
 היא מזמן. לה נשרפו בראש שהפיוזים

 המחפשת אלמנה מרודה, עניה ,37 בת
 לצלצל צריך אתה ותשומת״לב. אהבה
 כך ביום, פעמים שלוש לפחות אליה
 שלומה, מה לשאול כדי מודיעה, היא

 למיסעדה בחודש פעם אותה ולקחת
 גבוה אתה אם לה מתאים אתה טובה.

 40 מבן פחות לא ורחב־כתפיים,
 על מתה היא פרט: ועוד ומשכיל.

 מדווחת, היא שלי,״ .כי כחולות. עיניים
ומכוערות.״ חומות .הן

4 4 4
 לשעבר שאשתו מספר אלן וודי

א כאשר ילדותית. היתה  היה הו
א באמבטיה,  מתי נכנסת, היונה הי

האוניות את ומטביעה שרצתה,
4 שלר 4 4

 המבקשים קוראיס/קוראות
מת לרותי למיכתבים לענות

 ציון תיד זאת לעשות בקשים
 דד או במדור המסרסם שם

 על /...)84שלו( המזהה מיססר
 גם לציין נא המעמסה. גבי

ל ולשלוח לרותי״ ״מיכתביס
 תל■ הזה״, .העולם מערכת

.3 גורדון רחוב אביב,
 הכתובת גם במובן, זאת,

 המבקשים לקוראות/קוראים
למדור. לפנות

חמיך
השבוע

 בן משולם, דרור לו קוראים
 גבה״ שיגעון: נראה והוא ,24

 עם שחרחר, יפה־תואר, קומה,
 את הסנטר. על גברית ממה

 צבאית, בלהקה העביר הצבא
 משמש הוא האחרונה ובשנה

 ארזי. ירדנה של כזמר״מלווה
 סולן, להיות החליט הוא עכשיו
 בדרך זאת לעשות עומד והוא

 הוא קאבארטי. מופע - מקורית
 שולחנות בין לטייל מתכוון

ופרובו נועז להיות המועדון,
 בירכי על לשבת לאלתר, קטיבי,
 בין הלאה. וכן ונשים גברים

 שיר הוא לעצמו שאימץ השירים
 אזנא־ שארל של הידוע ההומו

 טולדנו. אבי בזמנו ששר בור,
 הוא כזה, לא בכלל הוא לא,

 למה אותו שואלים כאשר עונה,
 פשוט זה הזה. בשיר דווקא בחר
בעי שטצא-חן ורגיש, יפה שיר
 שידביקו חושש לא גם הוא ניו.
 לי ״הכנתי השיר. בגלל תווית, לו

 שישאל," מי לכל תשובה מראש
 לא אחד שאף ״אומר דרור, אומר
 אלמגוד גילה את לשאול חשב

 שיחקו כאשר עצמון, ענת את או
 ללא ובכביש הכביש במלכת

 זהו, לזנות." ירדו הן אם מוצא
שאלה. לכם חסכתי

58 —

תמרורים
 השישי כנשיאה בבון, ♦ נבחר

 כהונה לתקופת־ המערבית, גרמניה של
 פון ריכארד שנים, חמש של

 מי נוצרי־דמוקרטי, ,64 וייצאקר,
 האחרונות השנים שלוש במשך שהיה
 ובמשך המערבית ברלין עיריית ראש

 של החילוני ראשה לכן, קודם שנים,
 בגרמניה. הפרוטסטנטית הכנסיה

 טחנות־ (ובעלי אצילים בן וויצאקר,
 של גרמניה בצבא שירת קמח)

 (שליש כסרן השניה מילחמת־העולם
 מנכ״ל שהיה מי של בנו והוא חטיבתי)

 האחרון שגרירו הגרמני, מישרד־החוץ
 נשפט אשר לוותיקאן, היטלר של

כפושע־מילחמה. מאסר שנות לשבע

 הולדתו יום בירושלים, 9 נחוג
 עיריית ראש לוילה, טדי של 73ה־

 נולד, אשר שנה, 19 מזה ירושלים
 בבירת לא עליו, למסופר בניגוד

 שבו הונגרי, בכפר אלא וינה, אוסטריה,
 גדל קולק אך חקלאית. חווה אביו ניהל

 ציוני. נוער מדריך היה שבה בווינה,
 ),1935( ארצה לעלות הקדים הוא

 הקיבוץ עידגב, מייסדי על נימנה
 מישלחת ראש היה לכינרת, שממיזרח

 ערב לארצות־הברית הגנה אירגון
 השנים 13 במשך מילחמת־העצמאות.

 עיריית לראשות לבחירתו שקדמו
 מישרד כמנכ״ל שימש ירושלים

 של ממקורביו והיה ראש־הממשלה
 שנים, אותן של ברובן ראש־הממשלה

בן־גוריון. דויד

 בצפון־מיזרח בארמונו, ♦ נחוג
 סאל" של 80ה־ יום־הולדתו ספרד,

הסוריאליסטי, הצייר דאלי, וואדור

קולק ראש־עיריה
לבן־גוריון הונגרי, מכפר

 מאז בארמונו, שנתיים זה המתבודד
 לרגל שניאות, אך גאלה, אשתו, נפטרה

ולהת סעודת־חג לסעוד יום־הולדתו,
שוב. לצייר חיל

 יוברהולדתו בוושינגטון, ♦ נחוג
 מי באנקר, אלסוורת של 90ה־

 של האחרון השגריר ,79 בגיל שהיה,
 בגיל ושניהל, בסייגון ארצות־הברית

 פנמה, ממשלת עם המו״מ את ,84
 על הריבונות לה הובטחה שבסופו

האמרי על־ידי ופינויה פנמה תעלת
המאה. סוף לקראת קאים,

 יום־ שווייץ, בציצרם, ♦ נחוג
 שהיתה ציטה, של 92ה־ הולדתה

 אוסטריה, של האחרונה הקיסרית
 לבית הקיסרים אחרון של אלמנתו

 על שוויתר הרביעי, קארל הבסבורג,
 בסתיו מלוכה, של שנתיים אחרי הכס

 המנוהל בבית־אבות החיה ציטה, .1918
מק פראנציסקאניות, נזירות על״ידי

 בערימת בוקר, מדי לדפדף, פידה
ובאנג בצרפתית בגרמנית, עיתונים

.בתמונה,״ כדבריה, להישאר, כדי לית,

 ממחלת בתל-אביב, ♦ נפטר
 שביט, משה ,68 בגיל הסרטן,

 היצוא ומפתח הריג ענף מראשוני
 הנוכחים, בממדיו לאירופה החקלאי
שנים. 15 משך אגרקסקו כמנכ״ל

2439 הזה העולם


