
 אלה על ליגלגל שתמיד בסטודנט נתחיל
א עד הנאמנה, לאמתכם מכתבים שכותבים

 גם ורוצה למצוקה נקלע הוא גם אהה! שר׳
כאן. להופיע הוא
 שאכתוב: רק וידויו מכל מרשה )1/1602(

 בתל־ וגר בטכניון הלומד 26 בן ״סטודנט
 ״בחורה רוצה הוא רוצה? הוא ומה אביב.״
 שמנמונת, אפילו ומותר גבוהה לא נחמדה,

 אוהבת והיא מדינתנו, כגיל לפחות גילה
 וחינוך־ ספרים קריאת ריקודים, טיולים,
נוער.״

 מאות מייצרים שבסמינרים לי מספרים
הסרט־הנע. בשיטת כאלה,

* *
וגבוהים מעגייגים, עם

 זמני ואת ,18 בן סטודנט, אני ני יותר.
 הנרדמט ליפהפיה להקדיש רוצה אני החפשי
שלי.״

 חוש בעל יפה, הוא )4/1602( לכן ונוסף
 חוף את ומחבב הבחנתן, שאולי כפי הומור

ואותי. לעניין, שירים טובים, סרטים הים,
★ ★ ★

אנושי פושר״אכחנה
 ב־ גר ,34 בן סולידי: משהו לי יש פה

ש נערה עם להתכתב ורוצה ראשון־לציון,
ברו בוגרת אך למדי, צעירה להיות יכולה

 אבחנה וכושר טבעית השכלה בעלת חה,
 להציע ),5/1602( מוכן בתמורה שכן אנושי,

מזה. למעלה לא אם עצמם, דברים אותם את
★ ★ ★

יעילה בטח מזכירה
 מזכירה, צברית, ,20 בת בחורה ״הנני
באמ להכיר מעוניינת הייתי .168 שגבהי
 ומשכיל.״ נחמד בחור מדורך צעות
 אתם ומכאן ),6/1602( של מכתבה כל זהו
לעניין. בחורה שהיא למדים

* *
ודהאהב לאהוב אוהב

1 המתגבר״ ״במעיין על שמעתם  
 שאכתוב הספר שם גם יהיה זה
 אלי. המגיע המכתבים זרם על

מכ הרבה לתת היום אנסה לכן
 סדר ושיהיה - בסיטונות תבים

בכה: אז בבלגאן.
בטבניון סטודנט,

אפי וחצי, 18 בת גדולה, כבר היא צילה
בחו עם להתכתב רוצה נורא היא אז לו!
 שירה שאוהבים וגם וגבוהים, מעניינים, רים

 היא )2/1602( כי גם. שהיא כמו ותיאטרון,
הבנתם. שתיכף כמו תרבותית, נורא

־)|ן
מקומפיוטר מכתב

 או מקומפיוטר, אישי מכתב לי יש כאן
שקור כמו אלקטרוני, מחשב — תרצו אם

שמס הזה, המחשב אז בעברית. לו אים
 הדובר (באמצעות לי כותב )3/1602( פרו

בכ טוב כך כל לא עוד הקומפיוטר שלו.
 אנשים בין בהכרויות עוסק שהוא תיבה)

 שישלח שמעוניין, מי אז כמוני. בדיוק —
אע ואני הנ״ל המספר לפי פרטיו, את לי

למחשב. אותו ביר

לי ״עשי

★  ★ ואותי★ 
לי והשיגי סמך, בבקשה טובה

 שהיא אחת טוב, ומתוקה. טובה נערה איזו
 שמלאו אחת מזה. פחות לא אבל חמודה,

לא אן אביבים, 17 או ,16 או ,15 כבר לה

הטזבוע !תסזנת
 יש לתיש תיש, לנו ש״יש שרו פעם
קן!״ דב הרבה השתנו בינתיים אבל ז

הגב סמל כיום הוא הזקן ולא רים,
והתל הארוכות השערות אלא ריות,

 מכוני״יופי־להיות־שעשו- שיש וזה תלים.
 אז — מזמן יודעים בטח הרי אתם עים,
 שיצאו האחרונות היצירות אחת הנה

משם.
 לתיש גיטרה, לו חסרה עוד רק עכשיו

מושלם. לאליל-נוער שיהפך הזה,

 שמת בלונדי, ודי ונאה, צעיר שיריונאי,
 —17 בגיל חיפאית ״נערה/בחורד, להכיר

פתו בזרועות אותו שתקבל ונחמדה, ״,30
 ולהיות לאהוב ״אוהב )7/1602( כי חות,

נאהב.״

הכזבים ילקוט

 כל-בך משתנות שהשמלות במידה בה
ב — אחריהן לעקוב ואין שנימעט סהר

לא. התיקים מידה אותה
 לכיסי• הנשי הפיצוי שהוא — התיק

 ברייתו מטבע הוא המכנסיים־המכילים־הכל,
מרו להיות עליו מוגבלות: אפשרויות בעל
 יותר או פחות מעור, יותר, או פחות בע,

 ארונה בידית אותו ומחזיקים מנעול. ובעל
 אפשר כבר מה אז יותר. ארוכה או פחות
משתנה. הגודל רק כלום. 7 לחדש
 יותר אחרי — שפתאום עד זו. לשנה עד
 יש — תיק־גברות־עם־ידית של שנה ממאה
/ ! חדש

מחזי שלא התיק מצרפת, יצא החידוש
 הוא הגב. על לובשים אלא — ביד קים

 זוהרים צבעיו במיוחד, רן מעור עשוי
 בקיצור מאוד: גדול והאבזם סגול) (בעיקר

הילקוט. אם המציאו הם —
 תוכלי וסנדביץ׳, מחברות ספרים, במקום

 הפוד־ ,האודם את גבן על בקרוב לשאת
תה סוף־סוף ופנקס־הצ׳קים. הממחטה ריה,
 להיזהר תצטרכי ורק חופשיות, ידיין יינה
בצמה. בטעות, לן, ימשכו שלא

 את תקבל לא אתה אם
 שותפיך, של עצותיהם

 להסיק תשכיל אתה
 — מדבריהם מסקנות

 תוכה — עליהם ואולי
 חל זה נאה. בהצלחה
 הוד ד, יום על במיוחד

 הקשר הזה. חלת־השבוע
 חלמת עליו הרומאנטי

 לך, היה נדמה ואשר
 ב־ למלוא־פריחתו יגיע — מנץ מתחיל כי

ההזדמנות. את תחמיצי אל השבוע. אמצע

 סוערים דיעות חילוקי
למפח־נפש. לן יגרמו

לאור שיחה דבר: אין
השבוע, באמצע ירח,

 עד המצב את תשפר
 אפילו יתכן אין־הכר.

 להתלקחות יגרום שזה
 רציניים למימדים הקשר
תע אשר קנייה ביותר.

 עשוייח שישי ביום שי
 מ־ ה־שמרי חדשה. להיכרות אותך להוביל

וארגמן. אפור לבשי יז־ידותיין. של רכילותן

★ ★ ★

 היא נקטת בה הדרך
 ועל-אף לרוחך בהחלט
 על הזרועים הפחים

תו אשר היא — פניה
ש למה אותך ביל

ו להשיג רוצה אתה
לע צריך שאתה למה
 עליך כי זכור שות.

 על כל, קודם לסמוך,
 גם נסה אבל עצמך.

 אפשר. שרק כמה עד באחרים, להתחשב
דבר.- תגלה ואל בתגובותיו, מתון היה

★ ★ ★

מנוסה״ למלח בדומה
 כל עם לזוז נכון הייה
של* — העיקר רוח.

ש אחד, במקום תיתקע
 התחייבויות תקבל לא

תב ושלא מרחיקות־לכת,
ע אתה הבטחות. טיח
לאשר, צער לגרום שוי

לה עשוי וגם מבוגרת,
 גבר עם ניתוק לידי ביא

 לקשרים שבוע זה אין טובתך. את השוחר
הנאה. יביאו קצרים מסעות אבל רומאנטיים,

★ ★ ★

- בפברואר 19
במרס 20

 בתחילת שעברת הזעזוע
 את לתת מוסיף החודש

 די לא אולם אותותיו.
 שהמצב מה על לחשוב
 חייב אתה — לן עושה

 כדי משהו לעשות גם
 זכרי מצב, אותו לשנות

 בפח, ליפול יכולה שאת
 דגים מזל בן עם ביחוד

 תהססי אל מאזניים. או
 מדי. מאוחר שיהיה לפני הקשר את לנתק

הגרוע. מצב־רוחן את ירומנד זהוב בצבע בגד

* מ
תפוחים

 - במאי 21
ביוני 20

★ ★ ★
 שקשרים הדבר טבעי

 את מדחיקים חדשים
 אל הישנים. הזכרונות

 על מוסר״כליות תרגישי
הרגע, את תחיי כן.
הרגיל. מן יותר עוד
 ביהוד לפרנסתן; דאג

א אם ארון. לטווח
אפי חתום יכול, תה
 על או חוזה על לו

 על- למקורבין נחת גרום קבלני. הסכם
וסגול. חום לבשי נבון. פינאנסי צעד ידי

★׳ ★ ★־
 ללבי- נהדר שבוע זהו
המסוג הגמישות, אות
 עצמן את להתאים לות

 מבנות יותר חדש למצב
 — היתר אחרים. מזלות
 לקפוא; לא להן מוטב

 ולהתקדם. ,שמריהו על
 בלתי- בשטח באיטיות

 ו׳״ הימים היזהר! מוכר.
 מסוכנים״ — שבת א׳,

 לעורר עשוי פעוט שעניין הצרורות הצרות
להסתדר, תדע אם לבוא, צריכות לא באמת

 מעבר לנסוע! לא טיולים! שום השבוע! לא
לש לך וקשה פג לא עדיין הכאב — לזה

 יצאת "ואם לקח. ללמוד לפחות נסה כוח:
 הקודם הסבך מן בשלום

 לן שנכונו זכור —
 פד רבים, פיתולים עדיין

פרנ האור. את שתראה
 מקום־ או חדשה, סה

ל עשויים חדש, עבודה
 קניות המוראל. את הרים

עצ את מוכיחות קטנות
תע שלא בתנאי — מן
 תכלת לבשי חובות. שי

 אם סבלנית, והיי ולבן
ישתלם. זה אבל גבול. יש לסבלנות גם כי

★ ★ ★
 בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
חיי והמקוריות הדימיון כי זכור כמה״

לרגליך, גר לשמש בים
הזהי מן יותר הרבה

הקפדני. והתיכנון רות
 תתעלם אל זאת, עם

 ודאג הרגע מדרישות
 עם לחינם לריב לא

רכי ומתחרין. ידידיך
 דברים או ציוד, שות

כ לעבודתן, הדרושים
השבוע. מאוד, דאיות

העדיפי :בת-מאזניים
 על השחרחר ואת הבהיר על הכהה את

לאופיין. המתאים משהו לבשי הג׳ינג׳י.

 אצ־ לגרום עשוייה בלתי-חשובה תקרית
 עשוייה את :כסף תבזבזי אל למשבר. לן

 של לתקופה להיכנס
 לא אם חוסר-פעילות,

 תבואי אם או תזהרי
 הלא* האדם עם בקשר
 מוטב כן, משום נכון.

 לטווח להתחייב -לא
לנ תחליטי אם ארון.

 ו׳, או ה׳ בימים סוע
ח דבר ששום היזהרי

ה לא שוב הי ב תלוי י
 מפני הישמר מסע.

 ל־ לנסוע עלולה את אם ביחוד :גניבה,
אדום. או חום לבשי ארוכים, ׳מרחקים

★ ★ ★
 המיקצועי במאבקך חדש פרק פותח א׳ יזם
 מסביב להסתכל תדע אתה אם האישי. או

 לשקול שתקפוץ, לפני
 ולא האפשרויות כל את

עק להתנגשויות להיכנס
 סיכויים לך יש — רות

לכת. להרחיק מצויינים
בהירת־ נערה עם פגישה
ל אותך תוביל שיער

 תצטרך מביכה. בחירה
 אחרת ומהר: להחליט,

רומאנ הזדמנות תפסיד
 עליך מאוד. גדולה טית

 מחוץ דווקא פעילות על הדגש את ■לשים
בכך. מאוד מעט ולהסתכן מגוריך, ■למקום

★ ★ ★
 ה־ על להסתכל נוטה 1ז8

 שיש מה על ולא קדק!ן
 מ־ היזהרי כן, על ..13

שייק האיש את לשפוהבו
 על־פי בדרכן משבוע לע

הת או המלבב נור*מו
 אס המבריקה. נהגותו

 מקום־ את לשנות עליך
ב להתחיל או העבודה

לע נסה — חדש עסק
 השבוע. בתחילת ה/ או ד׳ ביום דאת שות

ו רופפת, בריאותך בידיים: עצמן את קח
 ירוק. לבשי חושד. באמת שאתה ממה דווקא

 מזל בן הוא מהם שאחד מבוגרים, להורים
דווקא. הבכור הצאצא מן נחת צפזיה — גדי


