
ל אלי המגיעים המכתבים כין
הע שהם וכמה כמה יש אחרונה,

ב המצויים מכתבים של שני תק
חש ששולחיהם היא והסיבה ידי,
 הם אולי או הגיעו, לא שמא שו

 שאזכור בטאקט, לי לרמוז מנסים
לטובה. אותם
מכ ואין כולכם, את זוכרת אני

עש יש לאיבוד. אצלי שהולך תב
 לפירסום, הממתינים מכתבים רות

 תור סבלנות. הרבה ריק וצריך
אינשאללה! יגיע, כולכם

★ ★ ★
ת עיניים - ו - ר - ד - ה - 1 נ

 זה ש״השבוע כתוב שלי בהורסקום
פנה, הוא להורוסקופ, לעזור כדי יקרה״.

 אליכם, פונה ואני — אלי ביטחון לייתר 1
ידברו. שוא הכוכבים אם לו שתוכיחו כדי

 וארבעה שבע־עשרד, בן גדול. כבר הוא
כחו עיניים עם תיכון בוגר וגם חדשים!

המתאים, בשנתון את אם אז נהדרות. לות
 אז בת־מזל, סתם או המתאים, המזל בת או

בשבילך. בטח הוא )1/1599(

 שאנחנו עובדה מכתבים. אוהבים כולנו
 איתכש הצרה אבל במדור. פה נפגשים
הנכונים, העיתונים את קוראים לא שאתם

מאהבה להנות
 פונה אני ולכן מהשיגרה נשבר ״לי
 שגרתית, לא נערה עדיין ישנה אם אלין:

 מצבי הרבה הרבה עם ספונטנית מקורית,
 ובילויים״, מאהבה להנות היודעת טוב, רוח

 גבוה גם שהוא ),2/1599ל־( שתפנה אז
 וחצי. 22 בן וגם באשקלון, גר גם ,1.83

★ ★ ★ אחת בסירה שלוש
 שלוש הכולל — אחד מכתב והנד.

בחורות!
 ביישנית, אבל בימעט, 20 בת חיילת (א,)

עליזים, עם להתכתב מעוניינת
 אבל חביבה, והיא ,25 בת היא (ב.)

גלמודה, נורא
 שעבודתה ,32 בת חדר־ניתוח, אחות (ג.)

 הם הערבים אבל היום, במשך מרתקת
כל־כך! ארוכים

 בציון ),3/1599( ומספרן מחיפה, וכולן
כמובן. ג׳, ב׳, א׳,

* * *
שאבד והשלם - החצי

 פעם שאבד. השלם את מחפש ״חצי
 אבדה. משים, ומבלי כזאת, שלמות היתה
 שנישאר כדור על־גבי לחיות להתרגל קשה

 מחצית סתם פירושה אין ומחצית מבותר.
 של מחציתה אלא — אנשים זוג של

 החצי ולשלם. להשלים שצריכה שלמות
אמי שהיא ואשה אשה. להיות חייב השני
 מזוייפת. ולא תית,

היימצא?״ השלם. את מחפש ״חצי
 יודעת. אינני — שתימצא החצי הוא מי
 נקרא — כאן מתפרסם שמכתבו החצי אבל

אותו. תאהבנה ואתן ),4/1599(

 הד ששמו המהדהד החינוכי העיתון את כמו
החינוך.
 שפורסם למערכת מכתב למשל, הנד,
האחרון: בגליון
 רוב באות שמלות־המיני, הופעת ״עם

 האופנה לפי לבושות לבית־יהספר המורות
 מול הן יושבות הבושה למרבה האחרונה.
 להזכיר למותר ירכיים! חשופות תלמידיהן

בכיתות בעיקר שבדבר, החינוכי הנזק את
״והיו ימות מקי נמצאות שבכך הגבוהות,
ביזיון ודי מורותיך,״ את רואות עיניך

מ־ מחוסן אינו המתגבר הילד
 :וקצף

״אמנם
 להצדיק כדי בזה אין אך השפעת־הרחוב,

 מ! לעיניו. מורתו של ירכיה עירטול את
 החינוך ומשרד המורים שהסתזרות הראוי
 הזאת!״ התקלה על דעתם ייתנו

 דואגים שלא אומרים עוד ואחר־כך
הנוער! לחינוך

 אתם. זה בבת־אחת? ומאבד מוצא זה מי
 עשתונותיכס. את ומאבדים מציאות שמוצאים

אותי! לכס שיש מזל איזה
(ה נמצאה היא בתצלום: הנערה למשל
 יוצא: מישהו על־ידי הבחורה), לא תמונה,

 ממש הוא ומאז המרכזית, בתחנה מן־הכלל
 בתמונה). לא (בבחורה, לנצח בה מאוהב

מיד. ושתתקשר
 בחורים תמיד מדוע לי תסבירו אולי רק

 בחורות. של תמונות במיקרה מוצאים
תמונות במיקרוה תמיד מוצאות ובחורות

בחורים? של
★ ★ ★

אלילות ״בשם :שתיים מספר מציאה
 מדורך דרך למצוא לי עזרי והיופי, המזל

 שהשאייד, המשגעת היפהפיה הרמתגנית את
 להגיד הספקתי לא ואף פעור פד, עם אותי

 קרה זד, בעיני. חן מוצאת שהיא כמד, לד,
 — אודים מושב בין ,4.4.68 חמישי ביום

ה במשאית תל־אביב, ארלוזרוב, לרחוב
שלי.״ לבנה

★ ★ ★
 כלשונה: היא, וגס שלוש, מספר ועכשיו

 החומות העיניים עם השחרחורת ״הנערה
 חזק חזק שהסתכלה צמוד בחור פלוס

 הצגת בשעת שלישי, ביום גבוה, בבחור
 להודיע מתבקשת מאד מאד וקלייד, בוני
המדור.״ דרך כתובתה, את

אתכן לימדתי איך זוכרים אתם אז
בעזרת בחור צדים איך האחרונה בפעם

שאני כמה ההוכחה לכס הנה אז מבטים.
שצדקתי. וכמה חכמה

 ל־ לפנות לך כדאי לא
בכ לא בייחוד ידידיך,

 הם שלישי. ביום תב,
ב דווקא ולאו יסרבו,

 או עליון, כוח אדיבות.
 יכשילו מבחוץ, מאמצים
מא כל השבוע בתחילת

במסלו להתקדם מציך
ל לעצמך. שקבעת לים

 יכול אתה זאת, עומת
 פגישה שבת. ביום מחדש לתכנן להתחיל
במישקל. מלעלות הזהרי ומאכזבת. רצוייה

★ ★ ★

ה לשיא יגיעו ג׳ ביום
ש והמאמצים אפשרויות

לאחרונה. מפעיל אתה
ה היום את לנצל נסה
 חתום היקפו. בכל זח
פגישות, ארגן חוזים, על

ב פגישה לך יש ואם
 לדבר תהסס אל — ערב

 אשר את ולבקש איתה,
ל ה', יום לבקש. עמדת

ול שקטה, למחשבה יותר טוב זאת, עומת
יחודש. — שנותק הקשר מוסיקה. שמיעת

★ ★ ★

 קלות, נסיגות אף על
 פרשוג־ על ניצב אתה

 ומועילה, טובה דרכים
 אפשרויות בסן־הכל.

מת חדשות כלכליות
 ת- אתה לעיניך. גלות
תתג והן אותן קח

חד כדרן־חיים לינה
 מאכזבת פגישה שה.

 רבת — שנייה ופגישה
התכת לקשרים, טוב שבוע זהו הפתעות.

חדשים. ידידים ורכישת חו״ל עם בויות

★ ★ ★

 בשבוע ששינתה, פגישה
 מתגלה חייך, את שעבר,
 המשפיע כמשהו השבוע

כצו־ ולא מבפנים, עליך
 לנתק תהססי אל הגורל.

 הוא איתו: הקשר את
ש מה להעריך יודע לא
משו עבודה באמת. את
ב חן מוצאת אינה נה

לדחו עשוי ואתה עיניך
אנ של שורה תפגוש דרכה טעות: זו תה.

זקוק. אתה להם שים,

★ ★

ת הטבעית ערסומיותך
ב להתגבר, לך אפשר
 הקלעים, ומאחרי הדרגה

 שנתגלו המיכשולים על
ו י — האושר אל בדרכך

תצט אתה התהילה. אל
 הרבה על להבליג רך

 ואתה השבוע, עלבונות,
 בחריקת־שי־ זאת תעשה

משת השקט אבל ניים.
ב שוב נמצא אתה שבת יום ולקראת לם,

חדש. מיפעל להתחיל אפשר ממנה נקודה

★ ★ ★

 ובלתי־ח- קטן מחדל
 מאפשר לכאורה, שוב,

 אחריות על לוותר לך
כ שוגה, את טורדנית.

 שמחה את אבל מובן,
 עם פגישה שוגה. שאת

מסת גבה-קומה גבר
נעימה. במבוכה יימת

 מפליטות-הפה הזהרי
ה חברותייך של אף

 בהוצאותיך חיסכון קצת ביותר. טונו״
החודש. בדרך־כלל, יזיק, לא האישיות

★ ★ ★

 את לך יביא השבת יום
תוכ את להגשים הכוח
 ורבת־ההי־ הישנה ניתך
התע זאת, לעומת קף.
 הבזויים התככים מן לם

 מן כמה של והקטנוניים
 לא הם אותך: הסובבים
 אל טובתך. את שוחרים

 א׳, ביום עסקים תעשה
ב תיתקל זה ביום כי

 יבינו לא פשוט אנשים קומוניקאציה: קשיי
מאד. אותך יאכזב ומרוחק ותיק ידיד אותך.

מידיד. מתנת־פתע

★
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 שעלית לך מוכיח השבוע אמצע בסך־הכל,
או שפקדה אי־הנוחות אבל חדשה, דרך על
 סרה טרם לאחרונה, תך

 את מביא א׳ יום ממך.
 תוכניות של התגשמותן

חד עסקים ושל ישנות
ו ב׳, יום. אבל שים,
 תזיז אל השבוע, בסוף
 כוח לשיגרה. מחוץ אצבע

ה הוא שלך הדימיון
 : השבוע בכיפה, שולט

 ולא אותו תפעיל אם
 ייצא הקר, הניתוח את

 יש השבוע הפועל. אל התיאוריה מן העניין
פתאומיות. מנסיעות מיוחד באופן להיזהר

★ ★ ★

 ברוך. דבר היא השיגרה בהם ימים, יש
 במעשים להידבק טוב :כזה הוא השבוע

ו לכן, קודם שעשית,
 רומאן יפה. עלו אשר
כך, משום עדיף, ישן
 החדשות הפגישות על
ה הבחורים שני עם

 לעצמך תתני אל הם:
 המוגזם הקרדיט את

תע ואל לתת, שנהגת
א׳ יום שטויות. שי

קט הטבה לך מביא
א כספים. בענייני נה,

עשו את קניות: לערוך לך כדאי לא בל
תכלת. לבשי התוצאות. מן להתאכזב יה

ל לך כדאי ולא מוגבלת, שלך האנרגיה
הש בתחילת יתר-על-המידה, התאמץ,

 את אחרת :הזה בוע
 ותתכרבלי תתמוטטי,

ה עצמך. בתוך שוב
או שפקד הרב מתח

רומאנ בעניינים תך
 הוא, אף מזיק, טיים

לנ לך ומוטב השבוע,
ה את ולהטות סות

 שיג־ לאפיקים עניינים
 יותר. ושקטים רתיים

ל מביא הבא א׳ יום
 אל ובמצב״הכיס. במצב־הרוח ניכר שיפור

תקניות. לעריכת זה בשיפור תשתמשי
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★  ★  ★

 בבני־ כדי־כך עד מאמין עדיין אתה באמת,
 שוב, אותך יאכזב מהם אחד ובכן, האדם?

מתאו־ הישמרי כרגיל.
 ביחוד קטנות, נות־בית

ל נסה וב׳. א׳ בימים
ו מאמציו כל את רכז

 ליום מסביב מחשבותיך
 עשוי אתה בו השבת,
 שכבר מה גם לשנות

 תוציא אל וניגזר. נחתך
 תתפנה ואל כסף הרבה

ל־ משהו קנה לריכלות.
 כמעט זה — בת־זוגך

מס בענייני עוסק אתה אם משתלם. תמיד
לך. צפוי רווח חדשות. זוויות חפש — חר

★ ★ ★

 עלייך, שעובר המשבר
להו רצית לא בו ואשר
 אותך לגרוף עשוי דות,

 — ממש מערבולת לתוך
ול אחת תחליט, לא אם

ל הולך אתה מה תמיד,
 לעומת בינדון. עשות
 מתפתחת, אישיותך זאת,

 מושכת לחזקה, הופכת
 משום דווקא ומרתקת,
 יום בסודי־סודות. אותן הפוקדות המבוכות

 או לכאן תחליט אתה בו היום: הוא השבת
 לוז הפגישה, את לקבוע לך כדאי ובו לכאן,
האפ על השבוע להמר נסה מזמן. ציפית
לחלוטין. בלתי־סבירה דווקא הנראית שרות
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