
אישיות: תשובות כמה קודם,
ן • ל י א ה על תודה ג.: ל

שה סבורה איני לא, מחמאות.
למה? נורא. בי מאוהב שלי עורך
: •י ה י ל ג הרא מכתבך על ל
 לרמות. ניסית כי עניתי, לא שון
 כה בגילוי-לב כתבת השני את

 במדור, לך לענות אוכל שלא גדול,
 לך ואענה מהמנהג אסטה ולכן

אישי. במכתב
ם • ר ו י נחמד. אתה ק.: ל

★ ★ ★

טוב מדי יותר
 והמוטו מוטו, עם מישהו לי יש כאן
 מח — בעולם יש אהבה ״אומרים הוא:
(,ביאליק). אהבה?״ זאת

המח גבר נפלא, וכל־כך נדיר כל־כך זה
 הוא )1/1593( זה בגלל שכבר אהבה, פש

התפעלות. מעורר
 יליד נאה, ,25 בן הוא מזה, חוץ ועוד
— וספורטיבי גבוהה, השכלה בעל קיבוץ,
כזה. אחד לכן מגיע אם יודעת לא ואני

★ ★ ★
למך! לא

ש הוא כעת, ממן 'מבקשת שאני ״מה
 בראשו, שכל עם מישהו (מהר!) לי תמצאי

למך! לא — השם ולמען בליבו, רגש
 עד לי זימן הרע מזלי כי למה? ״וזאת

 ליה״ יודעים שאינם מחוספסים, גברים עתה
 סתם אלא הרגיל, מן החורגים מדברים נות

 נשמה בעלי להבדיל: או שבלוניים, זכרים
 ושאי" כגברים כשלונות שהיו רכרוכית,

ביותר.״ הפעוט בדבר עליהם לסמוך אפשר
ב יודעת )2/1593( רואים, שאתם כפי

רוצה. היא מה דיוק
★ ★ ★

ישיר המענ
 היא ויפה, קטן בכתב תכלת, נייר על

 אשר האחד את למצוא תקוותה את מביעה
 היא מחפשת שהיא מה את חיפשה. אותו

 כי — גבוה שיהיה אחת: בתכונה רק מתארת
גבוהה. היא

רמת־גן. ,2530 לת.ד. אליה, לכתוב ואפשר
̂ל ־־̂ל ־

אהבה! להעריך היודע בחור
 עבורי, שתמצאי רוצה הייתי .22 בן ״אני

 להעריך היודע רציני, בחור המחפשת אחת
בחורה להיות צריכה המועמדת מהי. אהבה

הומור.״ חוש עם בחורה רצוי וכנה, ישרה
מחפשות. אתן )3/1593( כמו שאחד דומני

̂ך ן ־ ̂־
מכ זה - השבוע מכתב לא זה
 היא עליו, תענה שלא ומי השנה, תב
משהו. או דבילית בטח
 גבוה מקסים, ירושלמי גבר הוא )4/1593(

 ללמוד לנסוע עמד הוא .23 בן ),1.87( מאד
 על ויתר הוא המלחמה. בגלל אבל בחו״ל,
בארץ. ונשאר הנסיעה

נפצע. הוא ובמלחמה
 בבית־החולים, שכב הוא חודשים שישה

 שהכל הדברים מטבע משם. יצא עכשיו ורק
בודד. קצת והוא השתנה,
 ירושלמית, להכיר מעוניין הוא אז טוב,

ו ונאה. שקטה תרבותית, סטודנטית, רצוי
 פיקח גם הוא לכל שנוסף יודעות אתן אגב,
רגיל? לא חוש־הומור ובעל

★ ★ ★

 נסיך אתה אם לי איכפת ״לא
 תסתלק לא, או מכושך

שלי!" לחלון מתחת
★ ★ ★

אמיתי מכתב
 ירוקות עיניים עם וחצי, 17 בן נער

 בת. להכיר רוצה גם, שטני ושיער וקטנוע,
 לא שהמדור סוף־סוף, לו, יוכיח גם וזה

באמת. אמיתי אלא מפוברק
 אמיתיות, אלא מפוברקות לא אתן אם אז
).5/1593ל( ענינה

השסע נער
 נראה שהוא נכון נער־השבוע? את רואים

 הרבה הוא בעצם אבל האלידיי? ג׳וני כמו
אליל־נוער. מאשר יותר

 ספון־ גבעת על המסך השבוע כשעלה
 הארי בתפקיד לימני, דני זה היה ריבר

 שנלחם 21 בן אמריקאי חייל ויליאמס,
 על המספר משהו?), (מזכיר בפיליפינים

 (מזכיר המטבע של השני הצד מן המלחמה
 אומר: הוא וככה משהו?).
 דברים מיני וכל זבובים, שם היו ״אבל
 מוות,/ בהם שזרם מים שם והיו / ארסיים,

 אחרינו,/והתעללות שהשתדכו זונות שם והיו
 של וימים / המחנה. בתוך והשפלה ומשטמה

פחד.״ של ולילות גועל.
 יותר הרבה גם הוא ליטני דני אבל
האו עצמו, דני אותו דראמטי. שחקן מאשר

 מוק־ (כשברקע הללו מילות־הסלידה את מר
 הלחין אשר הוא מווייט־נאם), תמונות רנות

 העזים משירי־המלחמה לאחד המנגינה את
 את — במלחמת־ששת־הימים שנכתבו ביותר

דרו של (תמליל ״תל־פאחר״ לשיר המנגינה
 מיליו: אומרות שכך חבקין) רה

 לא / ו׳ יום אותו של השעות בשבע ״כי
 שחירפו / לוחמיו, תריסר את מפקד ישכח

 ישכח המוצב./לא כיבוש על נפשם את
 הוא היום כי / רעיו־מפקדיו, את חייל אף

חייו.״ את לנופלים / חייב
 ערב־קיץ־ את גם הלחין הוא מזה, וחוץ

ארי מאיר הצנחן חיבר מילותיו שאת חם,
נטויה. ידו עוד — ובכלל אל, ליטגי דני

 אשר החדשים הידידים
 דרך, לך יראו רכשת
ה כלל. חשבת לא עליה
ל מתחיל אתה שבוע

ש המועקה מן השתחרר
 את אם עליך. העיקה
 במישהו לפגוש רוצה

 תצאי אל לא־שיגרתי,
 אבל השבוע, מדי, יותר
 ואף הטלפון ליד שבי

האפ ככל רבות מאולתרות שיחות תיזמי
למקור־נחת. תיהפך מתנה־למטרת־שוחד שר.

★ ★ ★
 העובר הגדול השינוי

האחרונים, בימים עליך,
כו־ גם והולן. מתגבש

 שהיה שלך, שר־השיפוט
 הולך וערפילי, מפוזר

 עד תחכי אס ומתגבש.
 נגיד — השבוע לסוף

— ב׳ או א' ליום עד
מ תועלת להפיק תוכלי

לן. שמחכה ותיק ידיד
ב לן יעזרו ורבי־עוצמה מקוריים רעיונות

 ו־ב׳ א׳ שבת, בימים האמנותית, פעילותן
עליך. עולה בן־זוגן של כוח־הרצון הבאים.
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★  ★  ★
באי אבל קורה, זה

 הסכנה משגעת. טיות
המאיי ביותר הגדולה

 זה בשלב עליך, מת
ש היא המישחק, של

ו העצבים את תאבד
נחפ בצעדים תנקוט

זהי שינויים ערוך זים.
 במאזן־התשלומים רים

 יותר תבזבז אל שלך.
 אחד. ביום הכל לפתור תנסה ואל מדי

רגשות. בך תעורר בלונדית עם פגישה

★ ★ ★

צ מפח־נפש, של שבוע
כספיות. ובעיות רות

אינטי ידידה עם פגישה
 במריבה תסתיים מית

וחסרת־סי־ חסרת־תועלת
ב לוקה גם אתה בה.

שו אינך הרגיל: חסרונך
לאשורו, המצב את קל

השבוע, מרבה, ואתה
א עצמך את להשלות

 השתמשי אפור־חום. לבשי הרגיל. מן פילו
מתאונה. סכנה מיכאניים: כלים מאוד במעט

★ ★
מו לך, יקרים ילדיך אם
 עליהם שתעיפי לך טב
 א׳ ובימים ג׳, ביום עין

 אל מכן. שלאחר ו־ב׳
 השבוע, מכתבים, תכתבי

ל כרטיסים תקני ואל
 אתה אס ארוכים. מסעות

 אמיתיים בידידים רוצה
 יותר מלספר הימנע —

 כושר־ עצמך. על מדי
 לך, דרוש שלן האילתור

מחיר. בכל מרכילות הימנע הרגיל. מן תר

★ ★ ★

 אותן שהציף העמל גל
ל צפי לגאות. ממשיך

יותר, רבות הכנסות
 האירגוניים ולסיבוכים

מ מעסקים הנובעים
 תתפתה אל סועפים.
:ותיק לידיד להאמין

בטובתן, רוצה הוא
 מסויימים בדברים אך

בלתי-מאוזן. ושיקולו
 בחב״ חדשה, צורה ילבש שהתבטל טיול
מאוד. ונאמנה אמיתית ידידה של רתה

★

יו־ אפילו השבוע,

★ ★ ★

 מופנה, שלך כוח־הרצון
 הבלתי־ לערוצים כרגע,

ל מאמצים עשה נכונים.
ה יכולתך את העביר

מת אחרים, לפסים רבה
ול — לך יותר אימים

ב נתון אתה בו מצב
 לך תגרום רכילות אמת.

 תהיה ג׳ ביום מורת־רוח.
 נסי לבזבז! נטייה לך

 ביותר המתאים היום הוא שבת להתאפק.
עסקים. קצת גם ואולי ומהנה. קצר למסע

 קליפתן, לתון לסגת היא השבוע, החוכמה,
 חלומות של קיר מאחרי בעולם להתבונן

השלי בהשפעות להתחשב ולא זכוכית, ושל
 וב־ בכוונות־זדון ליות,

 שיעוטו דברי־הרכילות
מצ זה עבר. מכל עלין
 הימנעות כמובן, רין,

 החלטה מכל מוחלטת
כל או אישית עיסקית,

 אי־ לזחות, נסה כלית.
ל ההכרעות את פוא,

 תיזהרי אם הבא. שבוע
נח קשרים תקשרי ולא

 הפתעה לך מצפה פזים,
סגול. לבשי קצר. זמן בעוד גדולה, רומאנטית

★ ★ ★

 להיכנס לא האחרונים, בשבועות ניסית,
כש לפעמים, אבל להיחפז. ולא לצרות

 על לשכב לא מנסים
 מרוב שוכבים הבטן,

 אתה הגב* על פחד
עמדה, לנקוט תצטרך

כוונותיך. את ולהגדיר
ב רק לא נכון זה

 הרומאנטי־אישי תחום
 ה- בתחום גם אלא

 תעשה לא אם עיסקי.
 מכאן קרח תישאר כן,

לעו הקשב, ומכאן.
 של לאלה או בת-זוגן לעצות זאת, מת

צודקת. היא גם לפעמים שלך. החברה
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 הבריאים האינסטינקטים על תסמכי אם
 — שלך הפחות״בריאים על ואפילו —

 תועלת להפיק תוכלי
חד מקשרים מרובה

ב לן, שיתגלו שים
 הבא. השבוע תחילת
ל עלייך זה, לקראת

 ענייניך, כל את סדר
 השולחן את ולנקות

 — ובעיקר מטרדות,
ל נטייתן מהיסוסים.

הש גוברת, התחלות
ה בימים בעיקר בוע,

 אל מאחריות. להשתחרר דרך זוהי ו׳.ו
סגול. או כחול-בהיר לבשי לגופך. תיכנע

★ ★ ★

 כוחותיך כל את להפעיל הזמן הגיע עכשיו
יו שאתה כפי רבים, והם — וכישרונותיך

 את להגשים בנסוחך דע.
 אל הגדולה, התוכנית

 או ידידיך על תסמוך
 עשה העיסקיים. שותפיך

 ואם ידיך, במו הכל את
ה את לבצע יכול אינך

 חלק דחה — מלאכה
 אחרל¥גישה לזמן ממנה

ת שחרחורת נערה עם
 שימחתךד״אלא על עיב
או להחזיק תדע כן אם

 להוציא יכול אתה שצריך. כמו בידיים תה
להגזים. לא אבל אחרים, על בעיקר כספים,

★ ★ ★

 נוספת אחת פגישה זהו.
 שהוא להגיד יכולה ואת

 רושם עליו עשית שלן.
ל תדעי את ואם כביר
פ ולוותר, טבעית היות

 על לפחות, אחת עם
 ושיקולי־שיקו־ חישובים

ה את בו תמצאי לים,
 שלך כוח־הרצון אושר.

 לסיים השבוע, לך, עוזר
 במאוד־ דצית בה מישרה לקבל או עיסקה
מ מדומות, במחלות תשקע לא אם מאוד.
ש הסיכויים כל יש ושבת, ,ו לימים סביב
 ליהנות לן המאפשר ובמצב־רוח בריא תהיה

בהיר. רק לבשי בסוף־השבוע. מהצלחותיך,
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