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לרות׳
מתקשרים איר
 שג- מכם, שאחדים משערת אני

 הטיפוסים מסוג בטח, יים־שלושה
 רשמו כבר והיעילים, המסודרים

 איך בפינקס־הטלפונים לעצמם
 כל בשביל אבל אלי. מתקשרים

 על טלפון שמעדיפים האחרים,
 ששרות להזכיר אמשיך ועט, נייר

 ,221017ב־ עדיין בטלפון״ ״רותי
וליצי מיכתב להכתבת תל־אביב,

הכותבים. עם קשר רת
 שלי הטלפון חבר׳ה, מצטערת

 אין ואם - אותו נסו התקלקל.
 למערכת, תתקשרו תשובה
 ומיספר־טל־ שם תשאירו .232262

 תתקשר שרותי יפה ותבקשו פון,
אתקשר. אני אליכם.

★ ★ ★
ברחוב איתה מתחילי□

 ודיברה אחד, ערב אלי צילצלה היא
 אי ממש מרץ. איזה אוטוסטראדה.

 שרציתי, לא אותה. לעצור היה אפשר
 מצאה־חן רווקא היא להיפך, ניסיתי, או

 ״כשאני אמרה: היא וככה בעיניי.
 איתי, מתחילים הרבה ברחוב, עוברת

 את מוצאת ובסוף מגיבה, לא אני אבל
 של טיפוס לא בבית. לבד עצמי

עומק מחפשת פרפרית.
 גוף מטר, 1.69 גובה ,22 בת ״אני

 נאה, שמאוד אומרים אנשים חטוב,
 הבעיה זאת בעצם, משתחצנת. לא ואני
 קשר, איתי ליצור שמנסים אלה שלי:

 נמשכת שאני אלה בדיוק לא הם
ופיסית. אינטלקטואלית אליהם,
 התיקשורת, בשטח מזכירה ״אני
 יותר נראית אבל תימני, ממוצא

 מטופחת, אני תימניה. מאשר איסלקיה
 בן־הזוג, עם רוגע מחפשת שמרנית, די

 אובייקט רק שמחפש מי כנות. והמון
 — כאלה רבים שיש ונראה — מיני

 קוטעת. מייד אני כזה קשר אצלי. לא
 צעיר ,33 גיל עד חם, איש מחפשת

 אותי שיעשיר בחיים, כיוון עם ברוחו,
 ג׳נטלמן, רוחנית־פנימית, מבחינה

 ראש לא חוש־הומור, עם ממזר, קצת
 עם מסתדרת לא גבוה. קמצן, לא כבד,

).1/88( הוא אצלי מיספרה נמוכים.'
 את איתו לפתוח ראש של יופי
 טובה שנה שכחתי, כמעט אף, השנה.
 מי עם אגב, אהבה. הרבה שתהיה לכם,

 הכי הסיפור בסילווסטר? התנשקתם
 ג׳ואן של בפוסטר יזכה רומאנטי

 לבחירתכם ג׳ונסון, חן של או קולינס
האישי. הטעם לפי

★ ★ ★
חפוס להיות פגר

 הידוע הכחול במדור השבוע עיינתי
 מיק- הידוע(השתלמות הנשים בעיתון
 לא בכלל חמוד, קטע ומצאתי צועית),

 האם שואלת: )44( יפה ״גרושה כחול:
 עוד לך יש אם תפוס?" להיות פנוי אתה
 יפתי, הזה, מהסוג מישפטים כמה

 שלא למה אז כבר, ואם לשמוע. אשמח
 שהיא לכם ואספר אליה, נחמדה אהיה
פתודתקווהז ,652 בת׳ד

★ ★ ★
הביישן התאום

 אח לי ״יש אחים. אהבת זה מה תראו
 לי סיפר ביישן,״ נורא והוא תאום,
 אבל לא. בכלל ״אני בטלפון. הקול

 מכיר מחפש, שלא נשוי אני, דווקא
 בשבוע. חדשות בחורות שתי לפחות

כמוהו. טוב כל־כן־ נראה לא ואני
 מטר, 1.85 גובה נאה, ,31 בן ״הוא

 עם בחיים מסודר להפקות, מישרד בעל
 שום לו חסר לא פיקס, מצויירת דירה
 להתחלק וטובה נחמדה בחורה רק דבר,
איש־מישפחה, הוא לו. שיש במה איתה

 ילדיי עם שעות משתק ילדים, אוהב
 נחמד. בחור באמת מתנות. להם וקונה

 רוצה שהוא לי אמר הוא השבוע רק
 בסביבות מישהי לו תתאים להתחתן.

 אני בסדר. גם זה בגילו, היא אם .25
 איתו.״ ופגישה קשר ליצור אדאג כבר

 ,114 בת׳ד או בטלפון, אצלי פרטים
טלפון. מיספר לציין רצוי הוד־השרון,

★ ★ ★
)3(הראשון הלילה
 העומד ,26זד בן האברך את זוכרים
הרא מהלילה ומפחד בקרוב להתחתן

 שיסכים מישהו בשבילו חיפשתי שון?
 ולהרגיע עוברות־החיים את לו לספר
 למה רעים! אנשים ממש אתם אותו.
 בשנה? פעם מיצווה תעשו שלא

 התעשיה איש נשוי, אחד, רק התקשר
 מאוחר היה כבר זה אבל האווירית,

 למשימה לרתום שהספקתי כיוון מרי,
 ,27 בן רווק שמו, יצחקי אפי שלי, מכר
 הוא בהתחלה במיקצועו. פרטי חוקר
 שיחה כרי תוך אבל הרעיון, את דחה

 עניין, לגלות התחיל הוא מצירי ונדנוד
 יש שאם בהתלהבות, לי, הודיע ובסוף

 עוד לעשות מוכן הוא כזה, מיקרה עוד
מיצווה.

 על היה ואפי שעה, עברה בקושי
 שיש לו ״אמרתי מפורט: דיווח עם הקו,

 שהוא או — אפשרויות שתי לו
 שיש והפחד היידע עם בחתונה מתייצב

 בתורה עם יפגש שהוא או עכשיו, לו
 איך שאל המום, היה הוא לו. שתסביר

 שהספקתי אמרתי כזאת. אחת ימצא
 והיא שלי, ידידה עם להתקשר כבר

 שגם לו אמרתי איתו. להיפגש הסכימה
 יקבל הוא לתכל׳ס, יגיעו לא הם אם

קורה. מה מושג ממנה
 היא הבחורה? מי לדעת רוצה ״את
 היא בעבר .34 בת לילד, ואם גרושה
 היא כיום אבל אמיתית, שובבה היתה

 פעם אמיתית. גזירה חוזרת־בתשובה,
 אי כבר היום איתה, רומאן לי היה

 נו, זה.״ על איתה לדבר אפילו אפשר
 שהמשך הרגשה לי יש תגידו? מה

יבוא.
★ ★ ★

לגרד צריך
 מתחילים איך בדיוק יודע ״לא
 ממך,' רוצה מה בדיוק יודע אבל איתר,
 פתוחה, אותך ״רוצה ).2/88( כותב

 רק שאחרים דברים לעשות שתוכלי
 דברים על ולחשוב עליהם, חושבים
 אותך רוצה העזו. לא עדיין שאחרים
 היקרים לאנשים רק ולא וחמה, אנושית

 איפור, בלי גם יפה אותך מבקש לך.
 כמו תיראי שלא מתאפרת, את אם אבל

טמבור. צבעי של סוכנת־מכירות
ואסת חטובה שתהיי ארצה ״מאוד

 מין לחיים, כישרונית רגישה, טית,
 להבין כדי לגרד שצריך כזה משהו
 שיש,חיה' חושבת את זהב. עשוי שהוא

 לך סיפרתי כזו? שאת חושבת את כזו?
 לך סיפרתי לא אותך. רוצה הייתי איך

 מדי יותר ממך ביקשתי לא אבל עליי.
מהאיפור).״ בי(חוץ שאין דברים

★ ★ ★

ופנויות, פנויים חוגי של מארגן
 סיפר פו״פ, בקיצור שנקרא מה

אופ תהליך על העיתונים באחד
 ״בהתחלה האלה: בחוגים ייני

 אחר- טוב. שנראים חבר׳ה באים
 המ־ מגיעים - ירידה מתחילה כך

 אותם, מזמינים היפים בוערים.
יפים." שהם ירגישו שהיפים כדי

* ¥ *
הפרטיים החיים

 סטר, 1.70 נאה, ,26 בן רווק ״אני
 לי. הכתיב הוא חוש־הומור,״ בעל

 וכעת במינהל״עסקים, בי.איי. ״סיימתי
 הפרטיים החיים את לנהל רוצה אני

 לעצמך רצינית, אותך מחפש שלי.
 לשיחה נשאיר השאר את ולחיים.

 תל־אביב, ,14032 בת״ד הוא אישית.״
ג. עבור
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