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בארץ הצבעים מפעלי גחל

שטכובור

הריתי ביד עצות
 ואני אבא אמא מאושרת, משפחה ״הננו

ה מלבד צעירים. אחים ושני ),16ה־ (בת
בו שאבי גיליתי שנה חצי שלפני עובדה

 מתל־ ח..ר. פותחת אלו במילים באמי״ גד
 אהבה עסקי לו ״יש מכתבה, את אביב

 שעות לה מקדיש והוא אחרת. אשה עם
מזמנו. רבות

 ■אשה עם כאלה עסקים לו היו ״כבר
 ונגמר רציני פחות היה זה אך שלישית,

 נוספים חולפים פלירטים לו יש מהר. די
 על יודעים אמי מלבד שכולם לי ונראה

 במאוחר או שבמוקדם חוששת אני כך.
 תזדעזע והיא לאמי כולה הפרשה תוודע
אותו. אוהבת נורא שהיא בגלל

 היא הבית, את עוזב הוא כאשר ״תמיד
ש פוחדת ואני שלו לתירוצים מאמינה

 את תגלה היא כאשר מאבי תתגרש אמי
לחלוסיך.״ עצות אובדת אני זה.

 יוד־ אני שטני, מצב זהו כן, :תשובה
 אינך שאת בעובדה בהתחשב ביחוד עת,

ש־ אפילו מאד יתכן בכלום. לעזור יכולה

 אולי, או שלו! את לעשות לזמן ותנו
!לרותי כתבו מוטב !

★ ★ ★
המצח עזת

 רחוק: תגיע עוד היא כאלה יומרות עם
 החותכת ההוכחה היא שאני חושבת ״אני
 השד או המשפט או הפתגם נכונות לאי

 טפשה, — יפה בחורה ״שכל זה: מה יודע
 לפחות נכון. לא זה בתוקף. מוחה ״אני

 והוובחו.״ בואו לגבי.
 קודם ובאים, עוז אוזרים אתם אס אז
7 פועל. שלכם הטלפון אס בררו 4 /7 0 
להס מוכנה והיא להתכתב. אוהבת אינה
 הבטחה: תוך טלפון, במספרי רק תפק
 להזמין אפילו כדאי״ יהיה מאמץ ״כל

מה? הביתה, טלפון

★ ★ ★
7 5 /7 7ו־ 0 6 /7  זר ביהללך דוגלות 0

וכל מים, פיהן ימלאו הן לכן פין• ולא

 ואורנה !הוא איזה לכם אגלה ולא מיספר. הוצמד לדויד שנים. ג לפני היה זה
 ביישני מכתב שלחה והיא בעיניה חן מצא מיספר שאותו רבות מיני אחת היתה

 בתמונה, עין שתעיפו לאחר כן, ואולי מזה. יצא מה תאמינו לא הממוספר. דויד אל
 אתכם יעודד אולי זה שלי. השידוכין מיבצע על תודה לאות לי שלחו שהשניים

. גם אולי יודע, מי שמא, זה, במדור למספרים מכתבים יותר לכתוב . . ם ת א

 והפלירטים אביך, אודות הכל יודעת אמך
יודעת. אינך שאת מקווה היא אך שלו,

 יודעת, אינה היא זאת בכל אם אולם
 לעולם לה? תספרי אם תצמח תועלת איזו

 בין ביחסים שתתבקשי, בלי תתערבי, אל
 זו — הוריך הס אס גם — ואשה גבר

ראשונה■ ממעלה חוכמה
יותר. טוב עתיד לך לאחל נותר רק ולי

★ ★ ★
?יץ אהבות

 מדי.״ מוקדם לביודספרנו הגיע ״הקיץ
מ והו. י.ר. הגימינזיסטיות צמד כותבות
 מיד לו מצא אחד שכל ״ונראה הרצליה,

ש לא זה מלבדנו. כולם זוגו, בן את
 אנטי שאנו או גדולות בררניות אנחנו

 עם דווקא, ידידות אנו להיפך, חברתיות.
 שאנחנו היא הצרה בנים. של גדול מספר
 שלנו בכתה הבנים וכל הששית בכתה

ה ואילו יותר, צעירות בנות עם הולכים
 בנות עם יוצאים הגבוהות בכתות מבוגרים
 באמצע נשארות שאנחנו כך שלהם מהכתר,

פתרון?״ יש האם לכאן. ולא לכאן, לא
ה ב שו  חוזרת. עצמה על ההסטוריה ז ת

 חכו בעיה. אותה תמיד נשארת והבעיה
 הזוגות בין ופרידות מריבות שתהינה עד

חדשות. התקשרויות ותיוזצרנה הקיימים
, * _ * * * י _ " ^ י-*<<וייד ■־י-ייייי• * די יו י לי ד

 אתם אם ״סטודנטים, היה: עטן כתב אשר
 הקמפוס בנות בין השוואה לעשות רוצים
 ההזדמנות.״ זוהי הרי — לו שמחוצה לאלה
לדרך! אז

★ ★ ★
הגבלה אין

 ג׳ינג׳יוז איזו עם להתכתב אולי רוצת
 וחומות? גדולות עיניים בעלת חייכנית?

חייך! הזדמנות זו הרי
7 של התענינותה ששטחי׳ גם מה 7 /7 0 
ש כך שהוא, שטח לשום מוגבלים אינם
וקלא קלח מוסיקה עמה יחד לחבב תוכל
לפע וטיולים, ספורט ריקודים, קלה, סית
כתיבה. אחרות ולפעמים הטבע מדעי מים

 ש־ לה תבשר אם לשיאו, יגיע אושרה
קבוץ. בן הינך

★ ★ ★

שפץ

מזה: יותר מחפשת לא בטח את
 ישראל, תוצרת טוב, במצב 51 ״מודל

 את ואם וביישן. חביב נורא ונראה גבוה
 עצמך, את חושבת שאת כמו באמת נחמדה

 אז מעוניינת? לי.״ לכתוב צריכה רק את
שר תחרת לא הוא 7 תא א0 /7-_______________




