
 באן לוז שנקרא צעירה, אחת גברת
 שראשית ענוג, בכתב לי בותבת א.פ.,
 בעד כסף לוקחת לא שאני מקווה היא

 וגם, לרותי, הכותבים בין הקשר יצירת
 להתכתב מעוניינת היא ממשיכה) (היא
שמות. חמישה רשימת באה וכאן עם:

כסף. לוקחת אינני ראשית: ובכן
עו שהן הגם האלה, הקורספונדנציות

 העיתון מתנת הן — קטן לא ממון לות
 את אחד לכם שתמצאו העיקר לכם.

השני. את אחד ואהבו השני,
 להתאמץ, צרין אהבה לשם גם אבל
שמ בגיל כבר את ואם יקירתי. אסתר

 גם צריכה את בחורים, אותן עניינים
 שכמעט יודעים כבר שבו בגיל להיות

מלבד* נעשה לא דבר שום
 מספרים כמה עם להתכתב רוצה את

 אחד, לכל כתבי שבי, בהצלחה. חזקים?
 כדי מוצלחת מספיק להיות והתאמצי

 מכתב כל (כמעט יריבותיין. על לגבור
ה מקבל ב ר  מכתבים סתם, תשובות.) ה

 אחד. לאף יישלחו לא מספרים עם
מתר שאת מה לפי אחד, לכל כתבי
 עם למעטפה הכניסי מתיאורו, שמת

 אחת מעטפה אלי. ושגרי עליה, המספר
 לי* לא׳כפת עשר, או

אני. אדאג כבר לשאר

ושירה יפה
 תל־ בסביבות גר ,22 בן אחד, סטודנט

 מרחב־ לו שיש כך בטכניון׳ ולומד אביב
 שתהיה אחת רוצה )1/1596( כפול. פעולה

 ואחר־ שירה! לקרוא שתוכל גם אבל יפה,
 חד־צדדיים! הם שהטכניון אומרים עוד כך

* *י
רחמניה אחות

 אחות־רחמניה־מוס־ תהיה היא מעט עוד
ור ונחמדה צעירה מאד והיא מכת־לגמרי,

ש זה מבחור, שלה הדרישות וכל צינית,
ול ברצינות תענו אז ומעניין. רציני יהיה
 לה, דחוף זה גם כי ),2/1596ל־( עניין
אפילו. מאוד

-̂ ^ ־
הקיבוצית התנועה

 אז — עליהם אותי שואלות תמיד אתן
להשיג: יש לכן. הנה

 טיולים. נורא מחבב .25 בן קיבוצניק
 להכיר לו יצא בשריון, מפקד והיה והיות
היית. לא בטח ששמה מקומות המון

ל וכשרונות ספרותיים, כשרונות לו ויש
 כמו דברים באותם מעוניינת את ואם ציור,

בנדון. משהו כבר עשי אז )3/1596(

בנדל אחריהם לרדוף מבלי גברים אחרי לרדוף איו
 ״יש לעשות: מה אותי שואלות המון

 לא והוא אותו, אוהבת ואני בכיתה, בן
 כל נוסעת ״אני או לעשות?״ מה עלי. מביט

 יפה. נורא בחור והוא נהג, אותו עם יום
 כלום. — (התשובה בי!״ שיבחין לעשות מה

 או הכביש). על אלא — עליך יסתכל שלא
 רואה אני יום וכל סטודנט, גר ידנו ״על

 משתגעת ואני לאוניברסיטה, הולך אותו
לעשות?״ מה אותו! להכיר

 היה אחרת כי — אחת עצה שאין כמובן
להת צריכה חתולה אפילו מדי. פשוט הכל
צי ואפילו אחריה, יחזר שהחתול כדי אמץ

הציפור. תשומת־לב את למשוך צריכה פורה
 אסור לכל, בנוסף אנשים, שאצל הצרה
בר לבחור לגשת לה אסור לחזר. לבחורה

 ״תס־ משמעות מלא בקול אותו ולשאול חוב
 פראנסה, ״פארלוז או לח־לי־מה־השעה?״

 לרקוד, בחור להזמין לה ואסור בובה?״
חתיכים! אחרי לשרוק לה אסור ואפילו
 קוראים עוד ואחר־כך אכזר. עולם איזה

אמנציפציה. לזה
 את לשחק עליך גוזרים שפשוט הם זה

 לו ״תני הקצר השם בעל הנצחי, המשחק
אותו.״ את תתפסי ואז — אחריך לרדוף

לו. תטלפני אל הזהב: כללי ראשית, ובכן
 אל התחברתם. בטרם מתכות לו תקני אל

 ואפילו נתראה?״ מתי ״אז אותו תשאלי
 לך מוכר לא הוא אם זר מישהו תשאלי אל

 והסיכוי מדי, משופשף הטריק מקום. מאיזה
 מוכר יהיה לא בעתיד גם הוא שכך הוא
מקום. מאיזה לך

 בפאסי- הוא שלך היחיד הסיכוי להיפך:
 ועוד עוד בו הסתכלי מופגנת. אבל — ביות

 את מיד השפילי בך שיביט ברגע אבל —
 והוא אותך. מעניין שהוא יבין הוא עינייך.

 ואם הצעד. את ולעשות לגשת שעליו יבין
טוב. יותר משהו לך מגיע — יעשה לא

 של היום סדר את לברר יכולה כמובן את
 דרכו. את יום כל ולחצות שלך, הבח״ל

 יום, יום לידו עברי בו. תבחעי אל אבל
תד אל נוראית. בהתעלמות מולו, ממש
 שמתעלמת אחת מהר. בך יבחין הוא אגי.

ששוכחים. דבר לא זה יום־יום ממנו
כל באמתלא אליך ניגש כבר וכשהוא

 השפילי בצהלת־ניצחון. לו תעני אל שהי
הרמז את יבין הוא בביישנות. וחייכי ראשך

 בביישנות עיניים ״השפילי
המקום...״ מן תזוזי ואל

 רצה שאת יבין אחרת אחריך. לחזר שעליו
אחריו. לחזר

 וחכי שבי ברזל: של סבלנות — והעיקר
 תתקשרי ואל — שיבוא שיטלפן, שייתקשר,

 לא' שלך הרצון כוח כל את אמצי אליו.
 ולרגע תתפוצצי. אם אפילו אחריו לרדוף

 כמו זה ״גבר — הכלל את תשכחי אל אחד
 שרודפים ירגיש יותר שהוא כמה כבוד:
לברוח!״ ימהר הוא יותר — אחריו

מציאות... ואילו
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 התמתח את אז שמעתם? החשמונאים על
 למרותן נזה החשמונאים. ברחוב מצאו הזאת

 מ־ הוא — שם גר לא בכלל אותה שהמוצא
פתח־תקווה!

 תארו אז נאמר. טוב,״ מצא אישה ״מצא
 בבת; ארבע למצוא זה טוב כמה לעצמכם

 תמונה על ועוד גימנזיסטיות, ועוד אחת!
״לאורה.״ כתוב היה שעליה

 של לאורה ללכת היה הרעיון אס אז
 באמת שלי הזה המוצא אז — זאת תמונה

 להכיר בתקווה אלי, אותה ושיגר כך, עשה
 לאורה, מיועדת התמונה ואם המציאות. את
 כי אותה, לקחת מהר אורה שתבות אז

 מהמכתבים מלאה כבר בין־כה שלי המגירה
 קרובה כבר והיא לפירסום, שמחכים שלכם.

להתפוצצות.

מ — כמו מאש היזהר
ה בו שבוע זהו אש.

המיי במחיצתך שריפות
יו להיות עשויות דית
 דבר מכל מסוכנות תר

 בדרך תאונות גם אחר.
 ממנו או עיסוקך אל

 בת־דלי: הנמנע. מן אינן
 מכריח שהוא תחשבי
 של לאמיתו אך אותך.

ה רצונך את להפעיל יודע פשוט הוא דבר
יודעת. שאת לדעת לו אסור אך כמוס•

★  ★  ★

 בפברואר ו9
במרס 20

ה במצבן לטובה שינוי
במיקצת. המסובן כלכלי

ב ידידים תמצא אתה
 על מתקבל הפחות מקום

ש־ דע זאת, עם הדעת.
ב־ אלין מתייחמים הס

 היזהר חוסר־התחשבות.
יותר, ועוד מהפכפכים,

הפכפ מנשים כמובן,
 לתולמנות נטייתן כות■

 במריבה השבוע, אותן, תסבן ולרומאנטיקה
 לענייני האף את תכניס כבר אם אזי, לאילן.
בכבוו. המלאכה את לפחות סיים — הזולת

★  ★  ★

 ימין. נרגל מתחיל דש
הי בידיים; עצמך קח
ו מחולמנות־יתר מנע

 חסר־תכלית מדיכאון
יו שאתה ותמצא —
 הבוץ, מן בהדרגה צא
 — ל- שתצטרך מבלי אף

 גורליות החלטות קבל
 אליה הפגישה כלשהן.
 לעומת תתאכזב. אך תתקיים, נכטפת,

חום. לנש רומאנטי. למיפנה צפה זאת

★  ★  ★

 זינוק עם מתחיל החודש
 השבוע אך — קדימה

 ל- חיובי בהכרח, אינו,
 יום ביחוד תוכניותיך,

ל מתכוון אתה אם ב׳:
זה, ביום תוכניות בצע

 נסיעה שתיזהר. מוטב
 בסיבוכים תסתיים קצרה
 תתן אל באסון. ואולי

לטיולים, לצאת לילדים
ל מרצך ז(ת הפני בת־שור: השבוע. דווקא

ידידתו. של מרכילות והיזהרי שיפוצים

★ ★ ★

 במרכז העומדת הבעייה
 היא בן־תאומים, השבוע,

תע אשר כל בריאותן.
 ממו־ — לשיפורה שה
ה תעשה אשר כל יין.

מ — בה לפגוע עלול
ל גש הרגיל. מן סוכן

 שיגרתית. לבדיקה רופא,
 פוליסת- את תזניח ואל

 הצלחתך בגלל הביטוח
 גס הפתעות לן נכונו והאמנותית. העיסקית
!מס־הכנסה אן — הפינאנסי במישור . . .

★ ★ ★

 הצלחות של חדש גל
 עי- כורך פינאנסיות

כוחו התמוטטות מו
לי תהטס אל תיך.
ל קצרה, חופשה טול
ל השדה, לאוויר צאת
 חדשים אנשים הכיר

 אל שני, מצד אבל —
הטב לנטיותיו תיכנע
ה את לחסל עיות

 בת- מעורפל. למחר להתמסר כדי הווה
גדולה* אהבה — מיקרית פגישה :סרטן

★ ★ ★

 ומפרך, ארוך מסע אחרי
 של למצב חוזר אתה

 תחדור, השלוזד. רגיעה.
ו חייך לתוך אט־אט,

 של בעמדה עצמך תמצא
אל בת־לביאות: כוח.

ה אם להתפטר, תהססי
ב צרות לך עושה בום

 לא זה האישי. מישור
 בן בחוזה־העבודה. כרוך

 בתחום לזינוק נועדו לא ו־ג׳ ב' יום אריה:
לך. יש שכבר מה על לשמור דע העיסקי.

בכ פיתרון. השבוע מוצא לא הכספי הגרעון
 וקצת חסר־קצב, איטי, שבוע זה יהיה לל,

 כוח לאגירת אותו נצל לטובה: זה משעמם.
ו מאחר הבאות לקראת
 כל את ידרוש החודש

האינטלק הניתוח כושר
ל בתוספת שלן, טואלי
 של מבוטלת לא מידה

ש כמה עד אומץ־לב.
 מאלימות התרחק תוכל,

 של העיוני בצד והתרכז
אה בת־בתולה: החיים.

 ומכאיבה — גדולה בה
 שבוע בסוף תתחיל —
האושר. תחילת זהו דרכך. את להאיר זה

★ ★ ★

 את תפסיד אחרת ו-ב׳! א׳ מיום היזהר
 את שפתרת לאחר האחרונה. אגורתך

אלה, נימים הבעיות,
 להתייחס יכול אתה

 במרץ־נעורים לחיים
 דינאמי זינוק :מחודש
 הצלחת את לן יבטיח

ב בייחוד פועלך, כל
ה השבוע של ג׳ יום
 ושבת ו׳ בימי בא.

 של שורה תפגוש אתה
 אם מעניינים, אנשים

 לגבי חשובים לא כי
 עוסק. אתה בהם המהותיים הדברים

חום. או כהה ירוק לנשי :בת״מאזניים

 בחוסר-ביט- הכרוכה הטבעית, יהירותן
 לא אם שאולה, אותך תוריד משווע, חון

שני את לרסן תדעי
מי להם ולהוסיף הם
 חוש- של אמיצה דה

 אחת שהוא הומור,
ב היפות מתכונותייך

 שהוא לא זה יותר.
תן: רוצה לא  זה או

 לא שאת בטוח שהוא
 — אז אותו. רוצה

 את לו גלי !קדימה
 כוח-ההרתעה האמת.

הת את לבלום עשוי חזק מתנגד של
לא-מוכרות* מתרופות היזהר קדמותן.

★ ★ ★

 חשש! אל כן על מאוד; טוב הטוב שמך
 אולי, לך, שנראים דברים לעשות יכול אתר,

בת־קש־ מדי. רעשניים
 הצבעונית השמלה תים:
 זו דווקא השבוע, היא,

ב הצלחתך את שתבטיח
ל הרגישים אלה רבים.

ולמחלות־עור, אלרגיות
הש יצאו שלא מוטב

ה אלו למרחקים. בוע
מו — להינשא עומדות

ה את לדחות להן טב
וחל לזמן־מה. תוכנית

כי בלתי־מוגבל. לזמן — יותר הצעיר קן
למעשה. ורוד, די והוא גדול, העתיד עוד

★ ★ ★

 החדש הראשון המאבק
 כיעורו בכל לן מתגלה

ה דווקא תהיי ואת —
 יאוש. אל אבל מפסידה.

 כי טראגדיה, לא זו
 ב־ בבית, רבים, אנשים

במח או מקום־העסקים
ב הטובה חברתך נה.

נו פעם תתגלה, יותר
 של אמיתי כמקור ספת,
להת עשוייה רצינית עיסקה בני־גדי: עזרה.

 ולשתף שלם בלב לוותר תדעו לא אם בטל
 תכלת בצבע משחו לבשו ברווחים. אחרים

 אתם זו: בתקופה דווקא מצננת, והיזהרו
מכרגיל. יותר הרבה בגללה להפסיד עלולים
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