
וממוש טובים שאתם שמחה אני
 וכשאני כקולי, ושומעים מעים

 מכתבים לשלוח לא מכם מבקשת
 המכתבים זרם אכן, זמן. כמה

 חוזרת: שוב אני אנא, אז נחלש.
 — לפירסום מכתבים תשלחו אל
 המגירות כי חדשה, להודעה עד

טוטאלי. באופן מתפוצצות שלי
 את לכווץ גם אנסה זו מסיבה

 אל אכל למינימום. עד המכתבים
 להיפך: זילזול. מתוף שזה תחשבו

מעט-המביל־את־המרובה. זהו
★ ★ ★

 בסיפוח לא הפעם מתחילה' אני המדור את
 מספר איזה תראו ואז ,0 בסיפרה אלא ,1

הראשון: יקבל
* * *007

 לאדם־ ,0/07 המספר לו מגיע שלא לא
 הוא דוקטור, תואר לו יש הזה: העליון
 הוא אקדמאי, במוסד מרצה־בכיר משמש

והוא מכונית לו יש מוסיקה, אוהב אך מדען

לי! לקרות שצריך מה זה
תמו ש״סוצאים״ אלת על שמלגלגת אני,

 של תמונה במיקרה רק זאת (ולרוב נות.
 מה שלהם). האחות של או שלהם החברה

תמו בעצמי למצוא לא אם לי לקרות צריך
 זה אחת! בבת שתיים אלא אחת, ולא נה,
אירונית־של־הגורל. שנקרא מה

 להן רבצו האלה הצעירות היפהפיות שתי
 מי אמתכם, לא ואם כסית, של הריצפה על

 הן עכשיו אבל בגורלן. עולה היה מה יודע
 לב־ וגם העברית, בעיתונות מתפרסמות גם

 ואם התמונות, את תקבלנה — שתתקשרנה
 את גם תקבלנה הן — תתקשרו אתם גם

מזל! איזה המכתבים.

א׳ אלמונית

 יש אבל משכיל, נורא הוא טיולים. אוהב
 לא־נורמלי. הומור חוש זאת, לעומת לו,

אתכם! שואלת אני אז
-¥■ * *

ב׳ אלמונית

הגברים! ״אתם
הדבר!״ אותו כולכם

-¥- -¥- *
למדע ממכון־וייצמן

או ילמדו (בקרוב האקדמי המדור המשך
 ,23 בן סטודנט, תראו!): באוניברסיטה, תו

במדור. מכון־וייצמן נציג הוא ).1/07( נחמד
★ ★ ★

סטודנט! עוד
 מתל־אביב, ,21 בן סטודנט: עוד אז טוב,

בשבילכם? אני איך ).2/07( ושמו
★ ★ ★

בקמפוס פוס
 אז האקדמית? הסקציה כל שזה חושבים

 !סטודנטים שני פה: לי יש מה תראו
 אלא — זה רק ולא נאים, ונורא ,23 בני

 מה בקמפוס״, לבחורות ״פוס אמרו שהם
ש מה כל החופשי. לשוק אותם שמשחרר

 יפות להיות זה — )3/07( עבור מכן, נדרש
מטומטמות(!). ולא

̂ו ̂ר ז ז
מאוד מתאים נ

ב תתאפקו. אבל אקדמאים. עוד לי יש
נערות: כמה עכשיו אחרת. פעם

 סמינאר, בוגרת ,22 ובת נחמדה, נורא
 בביישנות ושואלת ספרים טיולים, אוהבת

מתאים.״ זה ״אם
)!4/07( איך, ועוד

★ ★ ★

אנחנו תמיד לפקודה
האו מדור־הפלמ״ח, בגבר מעוניינת ״אני

חוש־הומור.״ ובעל טיולים הב
ל ששכחה רק בעיני, חן מוצאת )5/07(

— הפלמ״ח למען אז כתובתה. את ציין
אותה. שלחי

★ ★ ★

כדאי! נורא נ
 אבל במרחקים. ארוך מטיול חזרה היא

ומ לא, עדיין והיא בצבא, כבר החבר׳ה נל
 והיא ),6/07( ומספרה נורא. לה שעמם

 מתל־אביב, יהיה הזה הבחור ״אם מסיימת:
כדאי!״ נורא לו יהיה

★ ★ ★
17 בת

זה? איך מרמת־גן, שמיניסטית
).7/07( מספרה: להצטופף! לא

★ ★ ★ י
גבוה צנחן

 תשע־ בן צנחן, פה. לי יש מה תראו
 מה זה תיכון. בוגר ,1.84 גבוה עשרה,
 לדעת זה — לא )8/07ש( מה כן. שהוא
לדיסקוטקים. וללכת שחקני־קולנוע, שמות

 זה לדחוף! לא •אללה, יאללה, רוצות?
נח את אם בשבילך, רק כולכן. בשביל לא

 הזאת, בארץ שמתרחש מה לך ו״נוגע מדה,
 רומנטית להיותך מחוץ ואם הזה, ובעולם

רצינית.״ שיחה לנהל גם מסוגלת את

זני
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 בייחוד מתאונות! היזהר
 אתה אם א׳. עד ה׳ בימי
ה לשבוע התנהג יכול,

חופ של תקופה כאל זה
 תנסה אל ורגיעה. שה

 מאם־ עצמך על לכפות
שטו תעשה ואל צי־יתר

 עם פגישה בת־דלי: יות.
 ממבט לך, הנראה אדם

 במיקצת, כחשוד ראשון,
 רובד לחוג־מכריך תוסיף המתח, את תגביר

ירוק. או אקווא־מארין לבשי לגמרי. חדש
★ ★ *

י אתה בו הזמן עכשיו
 לא אם בפח, ליפול כול

 הקשרים כל על תשמור
 אלף תשקול ולא שלך

 נכון הצעה. כל פעמים
באופייך. הרפתקן שאתה

ל זקוק שאתה גם נכון
ש־ כדי חדשים, דברים
 פעם כל אותך ילהיבו
 אפשר אי אבל מחדש.

 כלכלית: מבחינה מסוכן הוא ג׳ יום להגזים.
פעילות. של בשבוע דווקא בזבזן תהיה אל

★ ★ ★

 של יום הוא ד׳ יום
כס ובעיות התנגשויות

 איפוא, הקפד, פיות.
הח כל גו לקבל לא

ו מרחיקת-לכת לטה
 בכלל, להסתבך. לא

השבו את לנצל נסה
 לריכוז- הבאים עיים

שוט לעבודה מחדש,
 קשריך ולחידוש פת,
 תזניחי אל :בת־טלה עליך. האהובים עם

אדום. לבשי בעיות. יש לאחרים גם אותו.
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— כרגיל — נמצאת את
 אלא פרשת־דרכים. על

לש תוכלי לא שהפעם
 הוא בחיבוק־ידיים. בת

נימ־ צעדים ממך ידרוש
ה הדרישה ועצם רצים,

לע אותך תדרבן זאת
 את שישנו דברים שות

 אל בן־שור: חייך. כל
עכשיו. דווקא תכתבך,

 אם קשה, שבוע זהו חושיך. לכל זקוק אתה
עצמאי. כל־כך תהיה ולא מסוכן. לא כי

★ ★ ★

 להיות לא יודעת אינך
 שלך הלשון פטפטנית?

מעמ את לסכן עשוייה
 ועד ד׳ הימים בין דך,
 מוטב גם לכן ובכלל. ב׳

 אתה אס תריבי. שלא
 הזמן זה אין יוצר, אדם

 ביחסי־ לעסוק המתאים
ב שתשב מוטב ציבור.

 לא־ קניות ותדגור, בית
 צעד באיזשהו לנקוט רצוי שלא כפי רצויות,
החדש. הירח בא בו הבא, ב׳ ליום עד נימהר,

★ ★ ★

 אם — מצויין שבוע
 ואם אותו לנצל תדעי

עצ את תנטרלי לא
דווקאיזם. מתוך מך,

 על מבשרים הכוכבים
 ופגישות- פגישות־לב

 המישורים ובשני כיס,
קט הצלחות על —

י אתה וגדולות. נות
ל עצמך, למצוא כול

או בדוק רצית. לא בו חדש במצב פתע,
חדש. משהו לגלות עלול אתה מחדש. תן

★ ★ ★

 ביום לנסוע חשבת אם
 שתתאכזב. ייתכן — ג׳

 הדבר עלה אם גם אבל
 ימי שדווקא זכור בידך,

 קשים הם שבת עד ד׳
 על־ במיוחד. ומסוכנים

 בהם שתרכז מוטב כן
 בביתך. הקשורים דברים

 לנסוע חייב אתה ואם
 פגישה בעצמך. נהג —

 הצלחה, קבע. של לרומאן הופכת מיקרית
נעימה. כעלייה מתגלה לאחרונה, זכית בה

 המרכזיות הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
 ה־ במישור ושיעמום. חוסר־כסף הן: שלך

מו רגיעה. אין פינאנסי
 על לתושב שתתחיל טב

מעיסו קיצונית חריגה
 אי-עיסוקיך או — קיך
תש לא אם הרגילים. —
ע אתה המצב, את נה

 לצמיתות. להיתקע שוי
 בת־ הרומאנטי, במישור
 טעם עוד אין בתולה,

 הקצרים לרומאנים רב
 על תחשבי שמא והקלים.

ה דווקא שני, מצד רציני? יותר קצת משהו
כלל. לך מתאים איננו הרבה, המדבר אדם

★ ★ ★

ש זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 מרחיקי- שינויים או מסעות לערוך בוע

לש תוכלי אם לכת.
 מיסגרת-חיים על מור

 עד חיית בה לזו דומה
חדשים, בתנאים כה,

ה על במיקצת תקלי
מו — לא אם בעיות.

 ־לחלוטין שתסמכי טב
 איש של שיפוטו על

— העיקר בעל״שיקול.
 דבר בשום להגזים לא

ה ב׳ יום לריב. ולא
 תכתבי אל נדירה. הזדמנות לך מגיש בא

ובא. המתקרב ה׳ ביום חשובים מכתבים
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 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי״קשורה

ל או במלכודת אותך
 מה לעשות אותך חייב

 מביא, זה רוצה. שאינך
 ו־ לאוזלת-יד אומנם,

 מצידך לאפס״מעשה
ב רוצה מי אבל —
 לכן י הללו הצרות כל

 יחד שתחשבי מוטב
 רוצים אתם מה איתו

 ויתור מתוך באמת,
 אי- לפחות או הדדי

 יחסכו ברורים דברים הדדית. הסכמה
סגול. לבשי מצננת. הישמרי צרות. לכם

★ ★ ★

 היזהר — מעבדה עובד או כימאי אתה אם
התפוצ אף או מסוכנים חומרים מחומצות,

ד׳ בימים ביחוד צויות.
 מסובך אתה אם ר. עד
 זהו'שבוע — החוק עם
החל להחליט מאוד רע

ש מצד משפטיות. טות
רו שוקל אתה אם ני,

 קודם תפחד. אל — מאן
רצי יהיה לא הוא כל,
 יהיה הוא ושנית, ני.

 בת הפתעות. ומלא נעים
 להיות לא נסי קשתים:

 באמת הרוצים אנשים יש וסוררת. עיקשת
עזים. צבעים לבשי טובתך. את ובתמים

★ ★ ★

ה באה הרגיעה אחרי
 אלמנט אפילו יש סערה.

 ועד ו׳ מיום סכנה, של
 מכל מוטב, הבא. ג׳ יום

ל תתרגש שלא מקום,
 מגד־ תצא ושלא שווא,

מנו של שבוע זהו רך.
בריאו שיפור ושל חה

ש רופפת. היא אם תך,
ן אנ־ עם פגישות של בוע
מות מפגישות להימנע יש בו מוכרים, שים
 הצ־ יקרות. בקניות טעם גם אין מדי. חות

 זקוקה את להם הדברים לרכישת טמצמי
 לשותפות היכנס — מזל לך יש אם באמת.

ברכה. לך שתביא הבא, ג' ביום חשובה,
_39י~-—י-—
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