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לרות׳
 שמסתכל שמי אומר בן־אמוץ דן
 את דופק ברחוב, חתיכה כל על

★ ★ ★האוטו.
רותי של ההזרים —

!שחרחורת נאה
 ).61/88ל־( לה, חסרים לא ידידים

 רווקה, ,27 בת היא כן. — רציני קשר
 תיאור מטר, 1.64 שחרחורת, נאה,

 רזה. ולא שמנה לא — כדבריה כללי,
תו במיקצועה, מנהלת־חשבונות היא

 אתה אם לה, תתאים אתה חולון. שבת
 וישר. כן ,35ל־ 30 בן רווק,

★ ★ ★
 כוכבי שאר ועל הנ״ל, על פרטים
 בטלפון, רותי אצל המדור,

221017.
★ ★ ★

להתגעגע מישהו
 משיתוק־ כתוצאה נכה ,38 בת ״אני
 שאפרט טעם ״אין כותבת. היא ילדים,״

 שלגבי מפני שבי, הטובים הדברים את
 דומי־ מינוס היא הנכות הגברים, רוב

 יחס בשום עומד שאינו מדי, יותר ננטי
שהוא. כל לפלוס
 אלה שורות הקוראים בין יש ״אם

 בחורה להכיר סקרן מספיק שהינו גבר
 רגיל, שהוא ממה אחר׳ ,משהו שהיא
 יחסי מזה ייצאו אם גם להכירו, אשמח
בלבד. ידידות
 אני יולי בחודש כי הזדרז, אנא, ״אז
 ימים, לחודש לארצות־הברית נוסעת

 מישהו למצוא מקווה אני אז ועד
לט להתקשר אפשר אליו. להתגעגע

אענה." ואני ,04־378846 לפון

 שלא הזה, המדור קוראי לטובת
ב קשת סילבי עם הראיון את קראו

היס קצת הנה שעבר, בשבוע חדשות,
 של ההורים הם מי שתדעו כדי טוריה,
רותי.

בהת וכתב המציא הקונספציה ״את
 ״אני סילבי. מספרת סלע," אורי חלה

 זה עליו. וליגלגתי המדור את לקחתי
 כל — כזה מגעיל היכרויות מדור היה

 עם בחור להכיר רצתה שניה בחורה
הכות את העלבתי ממש הומור. חוש
 יותר קיבלתי העלבתי, שיותר ומה בים,

 שאולי לחשוב לי גורם וזה מיכתבים."
בלהעליב. להתאמן להתחיל לי כדאי

 לי ״יש קשת: מצהירה בהמשך
 וזה לשטויות,״ מאוד קצר פתיל־השהיה

 עליי שנחתו קולות כמה לי מזכיר
 מעולם קולות בטלפון, האחרון, בחודש

בכ קיים שהוא לדעת רוצה לא שאני
לל.

ככה: הולך וזה
בעיתון, הזה ת׳טלפון ראיתי רותי,

זה? מה
שואלת. אני המדור? את קראת

ת׳טלפון. ראיתי רק לא,
 קר, בנימוס שלחתי, הראשון את
המדור. את לקרוא

נימוס. בלי הדבר, אותו עניתי לשני
לל בעצבים, שלחתי, השלישי את

 השפופרת. את וטרקתי לקרוא, מוד
 הפתיל לעומת ארוך סילבי של הפתיל

שלי.

מסגר, ראש

בוקובזה דין
חלןטדס עם נוסתדרת לא

 1.70 חטוב, גוף ,11 בת בוקובזה. איילין קוראים השבוע של ליפה
 להיות מתה טיפ*טופ, מטופחת ספורטיבי, טיפוס גובה, מטר

שחקנית.
 פקידות מזדמנות, בעבודות בינתיים עובדת בנתניה, גרה היא

יותר. זוהר עתיד על וחולמת וכדומה,
 עליה עברה ממנה, שמעתי כך שלה, הצבאי מהשרות מחצית

 אותי, ריגש ״זה איילץ: פחדה. לא היא לא, במארג׳־עיון. בלבנון,
פייטרים.״ היינו חיים, עשיני
 אותה מעניינים סג״פלוס בני ולכן אומרת, היא מבוגר, ראש לה יש
 לא היא מסתדרת. כל־כך לא היא הקטנים עם מבני־גילה. יותר

 ספרים, עם בבית, להישאר מעדיפה לבלות. הרבה היוצאות מאלה
 קמצן, לא חכם, חייכן, ג׳נטלמן, שלה: הטיפוס וידיאו. טלוויזיה,

ספורטיבי.


