
 אבל — עניינכם זה — לא ■:או תאמינו
 כוכב כמו עצמי שארגיש לי גורמים אתם

 מוצא לא שזה לא כזה. משהו או קולנוע,
 מר, פשוט יודעת שאינני אלא בעיני, חן

 ששלחתם והגלויות הברכות כל עם לעשות
 שלא) (ולאלו שטרחו לאלה על־כל־פנים, לי•

 ושנה תודה, החדשה, השנה לקראת לברכני
̂ובה לכם. גם נ

★ ★ ★
עונדים הם אותו התו.

 י,שלשה אלו, נוראים בימים עושים לא מד,
הנמ נח״ל, .תג העונדים )1201/23( ברנשים

 של (הסופי) הקצה ועל הארץ, סף על צאים
 להכיר הוא רצונם כל כאשר הערבה״׳ ״יאוש
 ואופיין שהשקפותיהן חמודות, נערות שלוש
 הם אותו התג לכיוון במקצת) (ולו נוטים

עונדים.
נע שנידו★ ★ ★

 (וגם 15* בת הל־אביבית היא )1201/24(
ההתכת בשיטת דוגלת שאינה כף) נשמעת

 גדולות. לתוצאות מצפה אינה גם ולכן בות,
 בן, עם להתכתב מבקשת היא זאת ובכל

 דוחה יהיד, שלא ,17־18 בסביבות נע שגילן
 נע אתה אם אז תל־אביב, ומסביבות ביותר,

 עצמך את מרגיש ואינך הנ״ל, בסביבות
 מה לה. כתוב במקצת) (רק ביותר דוחח
להפסיד? יכול כבר אתה'

★ ★ ★
 מאשר עלינו, השפעה יותר יש לצבעים

 להיכנס למשל נסי עובדה. וזאת :יודעים, ,אנו
 רוחן כשמצבב דווקא אדומה. שמלה לתוף
 אחרת, שתרגישי לך מבטיחת עכור. ן הוא

 סתם או צבעים, עיוורת את כן אם אלא'
אחת!

^
המזל את מחפש

 אני אך מזל, של ביום כותב אינני ״אמנם
 ).1201/25( כותב מזלי,״ שיתמזל מקווה
 בגיל נערה להכיר ■ורוצה ,17 בן ״אני

 עם הלכתי לא פשוט עכשיו עד .15-י*16*
שהפ הדברים כל על לחשוב (המסכן, בנוי!
(כר ובמקרה לכך• השתוקקתי ועתה סיד?)
״ העתון, לידו הזדמן גיל?) . . . אז  הוא אז ו
הפרינציפ. את תפס וגם רותי. דודה את גילזן
לך, יתמזל לא מזל אם חבוב, שמע אז

 שוב נסה הדודה, בקול לשמוע רוצה ואתה ,
טוב? מזל, של ביום !

★ ★ ★
כנרות מחפשות

 בנות הן אחת). ועוד (אחת שתיים הן !
מפלצות. לא והן שבע) ועוד '(עשר 17

! )1201/26.(
 בשמינית לומדות הן טוב, אז מספיק? לא

 (הלא בעבר תנועת־נוער חברות תילון׳
 חברה בנרות מחפשות הן והעיקר, רחוק),

 .20 גיל התנאים: שמח. לעשות אתם שאפשר
נש־ לפחות בטאבו), (רשומה השכלה בעלי

סביבתה. או חיפה תושבי להן. !
 בטוחה כמעט אני האלה, הפרטים כל עם

 הנרות מלאי את לחסל להן תתנו שלא !
נורא. עצוב יהיה אחרת בחיפה,

★ ★ ★
קונגואית? לנערה קוראים איד

לא־מום־בה.
כזו־בובה. נשואיה? אחרי לה קוראים איך
לי. תשלחו עוד, לכם יש אם

★ ★ ★
טיילת עס

 אינני גם אבל צודקת, תמיד שאני לא
 חתיך. שהוא במישהו חושדת כשאני טועה
 ההחלטה את אשאיר נריב, שלא ■בכדי אבל:

בידכן.׳
 .18 בן הוא מוטי, המכונה ),1201/27(

 מנגן, רזה. גוף מבנה חומות, עיניו גבוה.
 (זהירות!) ועוסק מתעניין (שירה), כותב

 מתמטיקה ספרות, פילוסופיה, בפסיכולוגיה,
 פטפטן שהוא מודה אמנם הוא ופיסיקה.

 נוף של מושבע אוהב עצום, ושוויצר כרוני
נלהב. טייל לכך, וכפונקציה הארץ׳

 של שחותמת־הדואר על־כך עומד 'מוטי
 שתהיי והסביבה, מתל־אביב תהיה מכתבייך

נלהבת. טיילת והעיקר, מעניינת, אשידש־חד,

 בהחלט אז השתכנעה, לא עכשיו עד אם
פוס. ראויה, אינך

זאת יכין גכר★ ★ ★
 )1201/28ש( לי לחשה שלי הקטנה הציפור

 היא זמן. הרבה עוד בודדה תשאר לא
:כותבת
 לי מלאו עתה שזה בודדת, נערה ״אני

 אותי, שיבין לאדם משתוקקת אני שנים• 18
 מה כל את לו לומר שאוכל אמיתי, ידיד

 חלו־ תשוקותי, על לו ולספר חושבת, שאני
המ את שיבין אדם שלי. והאידיאלים מותי

להת הגורמים ואת שבי, הנפשיים אבקים
ההפכפכנית.״ נהגותי
 אתה אס די פרויד• להיות חייב אינך לא,
מבין.

אשמתי לא★ ★ ★
 כי בשבילך, לא זה ,לוקש׳, אתה אם

בינו קומה בעל שתהיה מעוניינת )1201/29(
תיכונית השכלה ובעל ,22־25 בגיל נית,

,, הסיפמזשלי

 האחרון ברגע דחופה. קריאת־אזעקה זוהי
 הילדה את אותה, למצוא מוכרחים ממש.

 ותגידו ומהר. בתמונה, ׳המופיעה הכעוסה
 שמלת־נשף שתכין אותה, כשתמצאו .לה,

 שינקין ברחוב תכלת לאולם מהר ותרוץ
 תיבהל שלא הבא. השני ביום 'בתל־אביב,

 ישר ותיגש בחתונה, עצמה את כשתמצא
 הילדה היא, שזו ותגיד ׳המאושר לחתן

מהתמונה.
בתמונה. כמו בדיוק נראית לא היא כיום

 בתמונה הצטלמה מאז שנה ו8כ־ חלפו כי
 כתב שגיא, יהושע אבל אותה. ואיבדה זו

 אז היה הוא אותה. זוכר עדיין הבוקר,
בר העממי בית־הספר של א' כיתה תלמיד
 גך חניכת בנראה, אז, היתה היא חובות.
 יהושע מצא שם לבית־הספר, הסמוך הילדים

 וניגש לעשות מה ידע לא הוא תמונתה■ את
 בשאלה: צדק־כהן, שרה א/ כתה של למורה

בתמונה? לעשות מה
 פעם ״אולי המודה, אמרה אותה,״ ״תשמור

 התמונה את שמר הוא שלך.״ הכלה תהיה
 מגךהילדים חסידה, שהגננת למרות ושמר,

 כשעשו גם הילדה. מי ידעה לא הסמוך,
התמו הלכה לא בבית, פסח כל חמץ ביעור

 במצב השתמרה היא שנה 18 לאיבוד. נה
לשימוש. וראוי טוב

 לחכות, היה יכול לא הוא יותר אבל
 היחידה התקווה אחרת. עם מתחתן והוא
 שערות־יחזהב עם .לשעבר, , שהילדה היא

 במקום. לפחות תהיה המלאות, והלחיים
 במשפחה, תמונות של מסדרים לעשות תנסו

באוק 3ב־ תשכחו, ואל אותת• לזהות ותנסו
בתל־אביב. תכלת באולם בערב, 7ב־ טובר,

לאכול. מה גם יהיה

 לפחות, כזאת השכלה בעל י אינו אם לפחות.
אשמתי? זו מה, אז

 ,19* בת בחיל־האוויר, חיילת היא עליה:
 אז סמינר. ובוגרת ועיניים, שיער בהירת
מדוע. מבין אתה עכשיו

★ ★ ★
 מי אז — ה האש את ברא אלוהים אם
הלשון? את ברא

 יום־ ברוול, לקבל תוכלו כן על תשובה
.17,00־19.00 השעוית בין יום,

★ ★ ★
כנדנדה שנים

 שניים, הפעם נחלאים, שוב הם )1201/30(
קוב הם האחד, מן השניים שטובים ואפילו

 אז לא. מה ועל כאב־ראש בדידות, על לים
 תוכלנה הטיפשעשרה, ובגיל שתיים אתן אם

ברכה. עליכן ותבוא המצב, את להציל בנקל
★ ★ ★

בסף? זה ממון
 ממון ודויד בנימין של מכתבם מונח לפני

 פה שהסתובבו )26( אחים שני ),1201/31(
 עצמם את מצאו בהיר אחד שיום עד ושם,

שנ עברו מאז קנדה. באונטריו, תקועים
 מושקע (כספם במזומנים חוסר ובגלל תיים,

להי המסכנים נאלצו מבינים) אתם בשמם,
 חסר זאת שבכל אלא והתרגלו• שם, שאר
 עם להתכתב מאד ישמחו ולכן משהו, להם

העניינים. על רשמים ולהחליף מי, חשוב לא
 היא: הכתובת למעוניינים
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★ ★ ★

אמריקה גילוי
 בהיסטוריה, שעור זה אין תיבהלו, אל

 פשוט צבר. לשמעון משאירה אני זה את
אמ את גיליתי לא אני שאם שתדעו רציתי
לפעם. מפעם אותי מגלה אמריקה אז ריקה,

 ישראלי בחור של היא הגלויה הפעם
להת מעוניין שהיה ,35 בן ניו־יורק חושב
 נושא כל על ישראלית, בחורה עם כתב

 נכון, ניחשתם שם? עושה הוא מה שהוא.
העברית. השפה בהוראת ועוסק סטודנט הוא

 שפלה, סתם להיות רוצה לא באמת אני
 ועדיין ,35 בן הוא )1201/32( אם אבל

 אתם נו, להיות, צריך הוא אז סטודנט,
מה. יודעים

★ ★ ★

השניה החובה
 שהחובה ויילד אוסקר עם מזדהה ״אינני
 להיות היא בחיים למלא שיש הראשונה
ש היא דעתי שאפשר. כמה ער מלאכותי

 עצמו,״ הוא להיות כל קודם חייב אדם
).1201/33( כותב
ל הפתרון את השניה? החובה עם ומה
ש בתקווה לך, משאיר הוא השניה חובה
 עולם וקאותו ביופי, להבחין מסוגלת הנו

שבלב). (קרבה לך קרוב אמנות, הנקרא
העשרים, שנות בתחילת ״אני עצמו: על

והחי הפנימי והיופי תל־אביב, בסביבות גר
זהים.״ שלי צוני

יודעים! אתם מה
★ ★ ★

 הוא אבל מאושר, אותך עושה אינו כסף
העצבים. את מרגיע

ל׳ לוזטזה נה0<ן ציפור
 של ראש שומר להיות משתלם תמיד לא

קו אבל חשובים, אנשים ר , ס מן ג׳ ר מנ תו
 שה־ להעיד מוכן לאן, הכרטיסים משרד הל

ט־ ממרלן והראיה: הנכון, הוא היפו  די
ד י מ במתנה. יקר־ערך מצית קיבל הוא י

רי א ה ה ט נ פו א ל  (פתוח) טיסה כרטיס כ
ומ מכונית, לשלוח והבטחה לארצות־הברית,

ה יו דן, ז  וזה שבחברתה, התענוג את רו
. לו האמינו הרבה,. . ה . שנ ד, שו כי  ר

 נשמעת וגם נראית לשעבר, חבימה שחקנית
כ החדש במקצועה מאד מאושרת (בינתיים)

ץ, דן חזר! הוא . . . בית עקרת מו א ־  כן
בתו אלא שנסע, כלעומת לא אבל כמובן,

ה . . . קילוגרמים 8 של ספת כ ל ני מ  רוז
ן י טי ש שמוכן.לשמוע, מי לכל מספרת ש

 היום אם אז משפטים, ללמוד .!דעתה יש
ה התחרות על צעירים עורכי־דין קובלים

 . . . אחר־כן! יהיה מה במקצועם, קשת
ה, כ  האשה את מחפש לצרכן, מהמשביר מי
 היא שאם לבנה,_בתקוה נעל אצלם. שאיבדה
שכרו. על הוא יבוא חתיכה,

יהח
כפרחים זאת אמור

 מארגני נוכחו הולנד, אמסטרדם, •יי
ה כי הבינלאומית הפרחים תערוכת .2

 ישראל מדינת של שמה את המציין שלט
 במקומו תלו נעלם, ישראל פרחי תצוגת מעל
 שני כי גילו הוא, גם שנעלם חדש שלט

 הקונסול של הצעתו לפי הוסרו השלטים
ישראל. לשם בזיון למנוע כדי הישראלי,

נסיון ככעל הכס אין
 לבדיקה המשטרה שלחה תל־אכיב, ך*

כ עצמו את שהציג אזרח !^פסיכיאטרית
שוטר.

 בחדר לבקר תייר ביקש ירושלים, י*
תו ד בו ע  מה־ תשובה קיבל הרצל, של ל
בחדרו. אינו הרצל שמר טלפוניסטית

ח החולה תו הני ת- הצליח.. מ
 סקצית מנהל קולקר, שלום סכם •יילוד,

 את פתח־תקווה, הפועל של הכדורגל*2
הקבו כי וציין בחו״ל קבוצתו של מסער.

מש שמונת מתוך ששה אמנם הפסידה צה
 השחקנים התנהגו זאת לעומת אך חקיה,

מאוד. יפה המגרש עי

חטא על מכיס
 מאם־ יהודיים תיירים התעקשו צפת, ף•

 ב־ השנה ראש תפילת את לצלם ריקד■ .2
המתפ ידי על הוכו חסידים, של בית־כנסת

נפצעו. מהם ושניים ללים

ראך פון ארופ :משוגע
 יוצא לזקן אוטובוס נהג הורה ■יילוד,

 על שלו עגלת־התינוק את להעלות תימן .2
 נסיעה אחרי המכונה את עצר האוטובוס, גג

 את האוטובוס גג על מצא קילומטר, של
 חייב מישהו כי בטענה לרדת שסרב הזקן

שבעגלה. התינוק על לשמור

1
כארדו תחת דס

 לוד אסירים הסכימו סקוטלנד, גלזגו, ן■*
 אחרי רק המקומי הדם לבנק מדמם *רום2

 של תמונתה את בתאיהם לתלות שהורשו
בארדו. בריג׳יט

הפתוח הסוגר
 ערבי אזרח התנגד לצפת, עכו ין ך*

 את יפתח האוטובוס לספסל ששכנו—!
 ונכלא נעצר אותו, הכה המכונית, חלון
סגור. חלון עם בתא


