
 סבלנות. סבלנות, סבלנות,
ו בקולי, שומעים שאתם למרות

המכת במישלוח הפסקה עושים
ש עד שבועות עוד יקה זה בים,

 אצלי שהצטבר מה על אתגבר
 ככר הממתינים אתם, אז פה.

 תתייאשו. אל - וירחים שבועות
★ ★ ★

).2/09( אל פשוט שתכתוב בודה״ חייל

!בומבה אופ*~ *
איזה! ועוד אופי, עם בחורה לי יש כאן

 וטבע בכלל, וחסר־פשרות איום ״אופי
 על לדבר שלא ציני, וחוש־הומור הרפתקני,

 מפליאים. לשיאים לעיתים המגיעה החוצפה
יתרה בצניעות מצטיינת איני וגס ״והיות

יש די־יפה, שאני בגלוי מודה אני וענווה,משתגעת שמיניסטית
אינני וגם ירוקות, ועיניים שחור שיער לי

 להתכתב ומשתגעת שמינית תלמידת ״אני
 קשה, לומדת הזמן כל אני חייל. איזה עם

 פשוט אז רוצה. אני מה יודעת בטח ואת
למע צייני רק החיילים), (את אותם תביאי

 טיפשים.״ יהיו שלא לה
ז09( של והנ.ב. .  לי יש ״נ.ב., הוא: /

ירוקות.״ עיניים
* ־*־

לבנות-ההמר קצין
 .22 בן צעיר, קצין על־ידי מיוצגת הקצונה

 שאם הרי במרכז־הארץ, משרת והוא היות
לב לשמח הרוצות מבנות־החמד ״מישהי יש

ם אלי דבר בפרחי

וכלל.״ כלל טיפשה
 ,17 בת רק היא )3/09,ש( מאמינים הייתם

לכל? נוסף

עצובים הכניס
 שש־ בן הוא ).4/09( הוא נחמד איזה
 ו־ טכני, בבית־ספר ולומד וחצי, עשרה

 הבנים וכל מבנים.״ רק מורכבת ״כיתתנו
מי להכיר רוצה נורא הוא ולכן עצובים.

 תלמידת כמובן. ,16 ,15 בת ככה שהי,
תיכון.
עונה, הייתי — הזה בשנתון הייתי אילו

 בתור צריכות שקטינות מה דעתי לפי כי
 זקנים. כאלה, מנוולים ולא קטינים. זה חבר,

★ ★ ★
 ן מפירים אתם קוראז, האופנאי את

מכירים. בטח
 לבנים. מגפיים המציא הוא קודם

לב כולם ואחר-כך זה, על צחקו וכולם
זה. את שו

שמלות״מכנסיים המציא שנתיים אחרי

הוב-בהיר! זקן בלי
 מצטט לבדו,״ האדם היות. טוב ״לא

 בן שהוא בפרט צודק, שהוא וכמה ),5/09(
 לטייל, שתאהב חברה׳נזנית, ״נערה ומחפש ,19

ו להצטלם תאהב וסרטים, תיאטרון תאהב
לאהוב.״ תאהב

 חום־ זקן לו היה ופעם חייל, הוא אגב,7
בהיר.

★ ★ ★
ואחות אח

טוב ושניהם ואחות, אח תביטו. תביטו,
 על גרים שהם למרות הבדידות, בים עים

הים. שפת
 .17 בת )7/09( והיא ,19 בן )6/09( ״אני

שע שבעים. מטר ואחותי תשעים, מטר אני
 ושלה חומות עיני חום. ושלה שחור, רי

 זה במדור לכולן היום. (השלישית ירוקות.
ו נחמדים שנינו ובכלל, ירוקות!) עיניים

נורא.״ יפים
 עונים לא אתם שאם להוסיף, רוצה ואני

דבילים! אתם אז להם,
★ ★ ★

!קיבוצניקית
לכם: השגתי מה תראו רק

 עכשיו ולומדת קיבוצניקית, היא )8/09(
 ונאה, צבא, ובוגרת תמירה, למשק. מחוץ

לפ לה נמאס ופשוט וציור, שירה, ואוהבת
הגדולה. החברה בתוך לבד להיות עמים

 משהו — כתב־יד לה יש — לזה ונוטף
פנינים. כמו נורמלי. לא

★ ★ ★
עליז סטודנט

 ונורא נחמד והוא עבורכן, סטודנט והנה
 שהוא הגם בתל־אביב, מגוריו ומקום עליז
 במשך לחכות שתסכים מי אז בחיפה. לומד

 שיש תיווכח — )9/09ל( השבוע ימות כל
לעמלה. שכר

★ ★ ★
הנעורים״ ״בדידות

 בת )10/09( כותבת ומתוק, זעיר בכתב
העשרים:

רו הוא בהם אדם של בחייו רגעים ״יש
מ בני־אדם עוד קיימים שמלבדו לדעת צח

ה והבדידות עצמי. בתוך חיה אני סביב.
 לחלק עז רצון ויש ונמשכת, נמשכת זאת
 הלב את לשפוך מישהו, עם מחשבותיך את

 שיקשיב.״ מי שיש ולדעת ולספר,
 — לך ואיכפת ומעניין, גבוה, אתה אם
 הנחמדות הבחורות אחת את להכיר תוכל

שפגשת. ביותר והרגישות
★ ★ ★

 וכולן זה על צוחקות וכולן — לבחורות
זה. את לובשות

המור חליפה המציא הוא השנה אז
 על פרחים ושני חולצה ממכנסיים, כבת

 וכולן זה על תצחקנה אולי אז החזה.
זה. את תלבשנה

 מספיק קריר לא זה אולי ז יש מה
!ז !החמים הקיץ לימי

מאנגליה משהו
 מאנגליה: בשבילכן משהו פה לי יש רגע,

 דא על להתכתב מקווה וביישן, ״ג׳נטלמן
ה באנגלית הבדידות את ולשבור הא, ועל

 לישראלי לעזור מוכנה שלא מי אז קרה.״
 ),)11/09ל( תכתוב שלא אז בניכר, 20 בן

לה! ושתתבייש

 תקופה מתחילה השבוע
לנ תצטרך בה בחייך,

ו שוב ביוזמה, קוט
 ש״ מוטב כן על שוב.

צע את בזהירות תתכנן
 :בת־דלי הבאים. דיך

 משחייה, במיוחד הזהרי
תאכ אל ומספורט־מים!

 הולכת שאת לפני לי
 שלך כוח־המשיכה לים.

 מוצאי־שבת אחרי השבוע. סוף לקראת יגבר,
סגול. לבשי קצר. זמן! למשך השפעתך. תגבר

★ ★ ★

 לסידורים מתאים ה׳ יום
 לן מביא ו׳ יום כספיים.
נעי כל־כן לא בשורה

ל טוב שבוע זהו מה.
ל לבלות, הרוצים אלה

 כוח לאגור השתזף,
 לא — הבאות לקראת
ב־ לעסקים. טוב כל־כך

שו אותך ידאיגו יחוד
סידורי־ ושכנין. תפיך

 לן יביאו אחרת — בזריזות לסייס יש בית
חדש. הרבה אין בחזית־הלב שיבתן־ראש.

★ ★ ★

 בבעיות הסתבכת אם
 בת״טלה, משפחתיות,

 הפי- את תמצאי לא
 השבוע. לצרות, תרוו

 ג׳, ליום עד :להיפן
 תיכנסי השבוע, בסוף
ל עמוק ויותר יותר

 ולסידו- התחייבויות
 מצד משפחתיים. רים
 שנוגע מה כל — שני

 יפה. עולה מיקצועי או עיסקי לאירגון
באכילה. תגזימי ואל אדום לבשי

★ ★ ★

 למר ואולי להפתעתך,
מת הסמוייה, רת־רוחך

העים־ העניינים חילים
להפ — להסתדר קיים
 לשאול חייב אתה ליא.

ו בת־זוגך, של בדעתה
את תקבל לא גם אם
 שהיא דע — דבריה כל

ו טובתך, את שוחרת
ש דברים' הרבה רואה

 ריתחת־חושים. מתוך להשיג, מסוגל אינך
מספיק. חזק אינו שלך כוח־הרצון בת־שור:

★ / '★ ★
שאסור העובדה למרות

ה אלה על לסמוך לך
מפ הצעות לן מציעים

תה יתחיל השבוע תות,
ל כלכלי, שיקום ליך

 שקועים שהיו מכם אלה
 רציניות. כספיות בצרות
 השבוע סוף טוב ביחוד

 ה׳ יום ג׳. יום ובמיוחד
 לרומאנטי־ מתאים אינו
 אך עוינות. השפעות מדי יותר בו יש קת:

האהבה. בשטח מוצאי־שבת, על להמר תוכל

★ ★ ★

שבו הרבה מכיר איני
למ יותר טובים עות
ב בטבע, מרגוע צוא

ובדב חדשים, אנשים
 שבוע זהו יפים. רים

 מוקדש להיות שצריך
ול לעבודה :חצי-חצי

להסתכ בייחוד בילוי,
 בתערובות ביקור לות,

תש אם בזה. וביוצא
ל הזמן בל את קיע

תמ אם תינזק. — התחומים משני אחד
לך. לזקוקים נזק תגרום — לדאוג שיך

★ ★ ★

 — אריה אתה אומנם
להג סיבה לא זו אבל
ל עצמך את קח זים!

 לאכול צריך אינך ידיים:
 כל־כך, לעבוד כל־כך,

 שורה לקבוע אפילו או
 מיפגשים של ארוכה כה

 הסרט־ על רומאנטיים,
 את אם בת־לביאה: הנע.

לה יכולה שאת חושבת
טו את — כזאת בתקיפות הכל, את לו גיד
ללא־ספק. יבוא הקרע בכך, תמשיכי אם עה.
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 התכוונת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 להלום תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין

 חברתי מגע חם. הוא הברזל עוד כל —
 תוכניותייד. את הולם

ה סוף ג׳, ביום ביחוד
 הירח גם שהוא שבוע,
 תעשי טוב אבל החדש.

 יתר־על־ תסמכי לא אם
 וב־ אחרים על המידה

 חברותייך על לא יחוד
בחו על יותר. הטובות

 בין סומכת אינך רים
 שאחד למרות וכה, כה

 לשמוע, תתפלאי מהם,
האחרים. מכל יותר ונאמן מהימן הוא

111101
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★  ★  ★

בט לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
ה הנוכחית. מפעילותן נחת תראה רם

להס לא הוא עיקר
 עם השבוע, תכסך,
 לקחת נוספים. אנשים

ולע בשקט, הבל את
 כשאתה טובות, שות

ה אם גם לכך. נדרש
 זאת שמבקשים אנשים

בעצם, הם, ממך,
בכלל, בלתי״נסבלים.

יזיק. לא טאקט קצת
ל — משתנה מצבן

 החדש, הירח עם — לחסד או שבט
בזהירות. אחריו עקוב הבא. ג׳ ביום

 לא זה לחופשה. תצאי אל עדיין לא.
 אף ואולי בסיבוכים ברוך זה בשבילך,

 לך יש אם במחלות.
 נסה כספיות, בעיות
ול נושין, עם לשבת

לסי הניתן כל סדר
 תסתבך אל אבל דור.

ב מסובכות בישיבות
 המסוכן הבא, א׳ יום

פינאנ מבחינה מאוד
 על תוותר ואל סית

 יוקרה בענייני פסיק,
 זאת אין סמכות. או

 ולמצב-הרוח לעצמך רסן שתתיר אומרת
בתבונה. ונהג זהיר היה — פשוט שלך.

★ ★ ★

 דבר וזה — מדריך לך משמש כוח־ההרגל
שיג של שבוע זהו כי השבוע. מאוד, טוב

או להפר והרוצה רה,
ע קיצוני, באופן תה
בקשיים, להיתקל שוי

כלל. חלם לא שעליהם
 לא כספית מבחינה גם

ד׳, יום להגזים. כדאי
 גורם השבוע, בתחילת

ג׳, יום כאב־ראש. לך
 על מצביע — בסופו

ו חדשות התחייבויות
 מקורות־הכנסה על גם

הרומנ בשטח זאת, לעומת בלתי־רגילים.
ירוק. לבשי וחלקה. פנוייה הדרך — טיקה

★ ★ ★
 יעזור לא רגש־הנקמנות

 להזיק אף ועשוי לך,
 רחוק. לטווח לתוכניותיך

ב אלייך שיגיע מכתב
 יכעיס בת־גדי, א׳, יום

תן  כי שמוטב כל־כך, או
 את אחדים ימים׳ תשקלי
פ תנקטי בטרם !תוכנו,

תשו תשגרי או עולה
ל לכאן. או לכאן בה,
ה את לנצל שאפשר ספק איך זאת תעומ

הבע כל את מחדש בו לשקול הזה: שבוע
ה 1,לאו שלך, והמשפחתיות הכספיות יות

תנ אל לכן. קודם ידעת לא עליהם גילויים
לסבול. עלולה׳ את כי — בזבזנית בצורה הגי
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