
 מבינה אני עכשיו רק 103/70
 הקודמת. כפעם הצלחת לא דוע

 כאותה .ממשיך פשוט אתה י
 לי שלח אז להצליח? רוצה רך.
 תמיד אחרת כתובתך, את הר
 כנפך:! לטיולים צא

★ ★ ★
כתקופות אהכה

 למשפטים,״ סטודנט ירושלמי, הנני שלי,
 מכל כבר עייף שהוא גם מה הלז. כותב

ב האף עם המהלכות הרגילות היפהפיות
 את כשערך בדיסקוטקים. וראשן עננים

 שהפעם החליט שלו, הסופי הנפש חשבון
 העיקר בנאה, מסתפק סטודנטית. רוצה הוא

ו אקטואליים רציניים בנושאים שתתענייני
ש לו חשוב והכי אקטואליים. לא אפילו

 עם קרות ״אורנג׳דות״ הרבה לו תשלחי
ומסתלסל. כחול כתב

1ש לכם לומר צורך לי אין 0 8 / 7  תק־ 0
מכתבים: המון ז

 כל לתקופות. נחלקת רותי, שלי, ״האהבה
 משכבר רציפות. בלי אבל, אהבה. קופה
 אני שנה מזה חושי. בכי* אהבתי ימים

 רותי מסגרת. בניתי וכבר בבדידות, יה
 קצת שלי הקיץ הפעם. שזוף לא שלי קיץ

 אותי יסביר הבא ,המסכן׳ השיר אולי ז.
— יותר: נת

★ ★ ★

נמרים נמישות
1 מועלה ח״ם אלוהים דברי 1 1 /7 ב 0
יצ ומלה מלה שכל מבטיח והוא מכתבו.

ב משביעני הוא הזהוב. לבו מעומק או
ו ככתבם לפרסמם וותיקים קוראים זכות

ומלואו״, ״עולם מאבדת איני ואכן כלשונם.
 / הקטנה, בכפי רציתי שלי, שלא ״כל
 / התחינה. לאלוהי שלי, שלא ״כל
 / 7קטנה היד אל, מה ״על
/ מהז על שלי, שלא ״כל

לפניכם: והריהו
 נופת לא אמרי וגם אני, ,קיסר׳ ״לא
בעיני (כטוב אני, פשוט סטודנט צופים.

למרות פגומות. ,סוליות׳ לתיקון — כם)
תרדנה — תקווה אני אביבי, 24■ ורק זאת/ אדומה שקיעה — זהובה ״חמניה

ע נער< שבו ה

 פשוט, הם שבת. של לא גם יום־יום. של נערים לא הם השבוע שלי הנערים
 שדירק- זוכרים אתם שאין בטוחה שאני עד מפורסמים מפורסמים, :לילים״

 מכירים שכולנו השחקן של הטלא שמו הוא טרוו״ג׳ול״גספאר-אולריק־ון-בוגרד
 לעומתו, ומ״המשרת״). מ״דארלינג״ הזה השחקן זה כן, (כן, בוגרד דירק \ם

 אחר לא הוא דניאלוביץ כשאיסור דגושה), (ב׳ שלוב מקל :השם צמוד שריף :ומר
!שלנו היהודי דוגלס, קירק זשר
 האמצעי, שמו על ויתר פרסלי אהרון אלביס מדוע להבין לי קשה היום ועד

 מסתתר הומפרדינק אנגלברט המפוצץ השם מאחרי לא, או שתאמינו בזמן,
דורסי. ג׳ורג׳ ארנולד בשם נש

 !מרטין דין זהו נכון, ן טי קרוצ דינו מיהו שינחש למי בקשיש, נקודות שתי
!ברנדו מרלון — מאשר אחר לא הוא ברנדו מרלון נשבעת, אני אמונה, !

 / הבכיה חתול — תהיה של ״צפור
 וכמילה/ פריחה — אוהב אל ״רגשות

/ 7קטנה כפי אל, מה, ״על
 רמה, על לא השיר פויה! צוחקת? !ת
 אני שירים ספר משנה? כבר זה מה ל

 אני ימכרו. ולא יקנו לא אותי אהיה.
 מחשש בסוגריים ושתיים (,עשרים 22

ה ותוהה, רגישה בחורה הכל וסך וף)
להקשיב.״ זבה

 ה־ המשכיל, הצבא, איש לך, להקשיב
 כך כל לא שהחיצוני הרגש, ובעל ניין
ל מתיישב שאתה לפני אולם, לו. וב
 רו־ היא שלך. הס׳׳מ מצב מה בדוק וב,

גבוה!! אותך

★ ★ ★
חיים״ ״?עשות

אחר צעיר בבחור מעוניין צעיר :חור
ס״מ ויפלו שנים 24 חברות. זרות
עצמאי, אופי לגבש כדי לדעתו, לו, דקו
 ו״לעשות להנות שיגרתי, הבלתי את זוב
ם״.

ל כדי דבר להוסיף צורך שאין זבורני
 ה־ מהעיר צדיקים כמה ביניכם שיש !

 אל ולכתוב עטים לשנס שיאותו :י״ת׳
/100.

* * *
אורגג׳דה שד אותיות
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1 של האחורי י,חלק 1 0 /0  ו־ מאדים 7
 הגיע שהוא כך כדי דע בהדרגה... תפשף

 ״שבחום לומר מתבייש הוא אין בו ב
 — חמוד מכתב כל פה, השורר ־א
 ומשב־רוח קרה אורנג׳דה כבקבוק הו

וכו׳...״ ונו׳, ן
 בחום רק אומרים האלה המילים את ן,

 מדי כשלובשים הלוהט, סיני של ־אי
האזרחיים ״בחיים במילואים: ומשרתים

■3 6

וברחו בשווקים בלילות, משכבי על הגיגי.
 השבעתיכן מצאתיה. ולא בקשתיה בות

 ועוררו העירו תמצאו אס ישראל בנות
 וגם גלים, וגבה סוער ים שהיא — אותה
לה — עיניה במטחים. בו עגון — מפרץ

ש ״זו נמרים. גמישות — טיבופה בים,
 בתפוח שיניה — הדרכים שתי את לקחה
משהו מגדים. פרי לה הדעת עץ וגם החיים

 יום יום לתפוס עמה, להמריא שאפשר —
חדשים.״ כוכבים

ב,אבן־שושן׳ להציץ רצה זאת בכל אם
1 שאין בטוחה אני — 1 1 /7  מתכוון 0

1 אלייך

* * ★
לממוצע... מעד

7 צ0  בחור שהוא חזק חזק טוען 11/
מ יופי בעל משקל, ממוצע קומה, ממוצע

ל ממוצעת משכל מנת עם ואפילו מוצע
מדי.

 אותך רוצה הוא ממוצעת ובהחלטיות
לממוצע. מעל של ברמה
 — לשיגרה להכנם לך כדאי תגידי, אז

ממוצעת?
★ ★ ★

מהלכת הפתעה

 מתאים שהוא חושב הוא אותו? ראיתן
 ארשה בינתיים בחורה. כל של לדרישותיה

1 בשם בצניעות כך המתפאר, לו 1 3 /7 0. 
 כל עם להתמודד ״מוכן למילותיו: אשר
ל שלך הדילמה זו הרי מצב,״ בכל אחת
השחו לאותיות מעבר מסתתר מה נחש
רות.

 עם מפגש לך צפוי להסתכן? מוכנה
שתיים. על מהלכת הפתעה
שלי!! איננה שההגדרה נשבעת ואני

1111ו!
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ל 20 ן באפרי

 בטובתך. רוצים ידידיך
 שיש מה היטב שמע
 והתייעץ לומר, להם

 שתקבל לפני איתם
הגור ההחלטה את

 העצמי ביטחונך לית.
בהצל יחבל המופרז

ב תיהנה ממנת חה
 אך השבוע, תחילת

 הנזק. את לתקן תובל
 העצמי, כבודך על שימרי — טלה בת
אותך. ויכבדו יעריכו אחרים גם ואז

* * *
 להתחיל השעה הגיעה

 תוכניותיך את להוציא
 תאבד אל הפועל. אל
 בגלל עשתונותיך את

 עליך שיופעלו לחצים
שו ממקורות בבת־אחת

 להיעזר תהסס אל נים.
שיציע מי כל על־ידי

 שור בת עזרתו. את לך
 לך מראה לא הוא —

 אל איך. יודע אינו פשוט כי אהבתו את
ומבינה. חביבה כלפיו והיי עליו, תלחצי

הת בה בדרך המשך
 רחוק. ותגיע חלת,

 בסוף קטנה הפרעה
 קצת תעכב השבוע

אך התקדמותך, את
 מאליה, תיפסק היא

 לדאוג. צריך ואינך
 סוף- לך תהיה השבוע

להח האפשרות סוף
ש לאדם טובה זיר
 את לעשות תהסס אל רבות, לך עזר
לו. ועזור לנבון, לך שנראה מה

* * 9

תאוחיס

1
*0 1 1 1

ז י ! ן י
להתחיי מתאים השבוע

 אפילו חדשות, בויות
ש בתנאי ארוך, לזמן

שי־ אחרי אותן תעשה
והת ממושך קול־דעת
המ היחסים ייעצויות.

 זוגך בן עם תוחים
מקו את ויפנו ייפסקו,

 שתימשך לאידיליה מם
 את הקדש רב. זמן

בע נוספת להתקדמות שלך המרץ ימלוא
שיקדמוך, חדשים רעיונות וחפש בודתך,

★ ★ ★
 בריאותך. על שמור

 בו שעמדת המאמץ
 לתת עלול לאחרונה

 אם אותותיו את בך
 רפואה תקדים לא

 לחופשה ותצא למכה
מנו סתם או קצרה,

לד תיתפס אל חה•
לאנ ותן שווא, אגות
 להוכיח הזדמנות שים
 המין בני עם חדשה היכרות עצמם. את

 לחייך. התרגשות השבוע תכניס השני
★ ★ *

ש טבעי הבלתי הפחד
 מעבידך כלפי חש אתה
 התקדמותך את בולם

הש בעבודה. והצלחתך
בהקדם. ממנו תחרר
צפויות, בלתי דאגות

 שיגיע ממכתב כתוצאה
ב־ אותך תטרדנה אליך,

ם___________ י מ ה של הראשונים י
 בחייך התקלה שבוע.

מסח להצלחות ותזכה תיעלם, הרומנטיים
עליהם. חלמת לא אשר במקום ררות
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וה ליושר מתאים לגמול תזכה סוף־סוף
 בלתי־ התקדמות לאחרונה. שגילית הגינות
 שאתה קל, לסיכסוך תגרום בעבודה צפויה

 אס בו. אשם תהיה לא
 ובנדיבות, בטאקט תנהג

 וזמיכ־ אחרוני ייעלמו
 בפניך העדמדים שולים
 תהיה להצלחה ודרכך

 בבת־זוגך נהג פתוחה.
 מכ־ גדולה בהתחשבות

 זקוקה היא כי רגיל,
 הגדול המתח לאחר לה

האח בעת עליה שעבר
 להס־ לידידיך הנח רונה.

ביש שהם הדייסה את ולאכול בעצמם תדר
?הם• לעזוב תוכל לא תרצה אם גם לו.

★ * *
 יותר תתלהב ואל קור-רוחך, על שמור

שבת. ביום תזכה לה מההצלחה מדי
שגי הביטחון חוסר

החברת בחייך לית
 אכזבה לך יגרום יים,
ה של בתחילתו מרה

 ניתן הנזק אך שבוע,
 אתה אם לתיקון.

 שמור — טרי נשוי
 עם טובים יחסים על

 השבוע כי בת־זוגך,
 עבורך קצת מסובן

 עקרבית זו. מבחינה
 שאינך למרות באהבתו, תזלזלי אל —

לו. תזדקקי בעתיד בי

1וןו0
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אותו, אוהבת
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★ ★ ★

 תוכניות הזמן כל לתכנן במקום התעורר!
 מה את לבצע התחל — כלום לעשות ולא

 בלתי- עזרה שתיכננת.
להו לן תסייע צפויה

ה את הפועל אל ציא
 ביותר. החשובה תוכנית

מוג חשיבות תייחס אל
 הנאמרים לדברים זמת

לאנ ותן רוגז, ברגעי
 אלין הקרובים שים

 לתקן נוספת הזדמנות
 יותר גלה המעוות. את

 הם — לילדים מסירות
 מאוד. להם חסרה ואהבתך לן זקוקים

השבוע. פנים לן מאיר קופידון קשתית!

★ ★ ★
ה האנשים כלפי שגילית הזילזול יחס

 אך השבוע, גד יתנקם אותך אוהבים
 מהבוץ לצאת תצליח

הק עזרתם. בלי גם
 לב תשומת יותר דש

 והתעניין למשפחתך,
 בלתי הצלחה בידידיך.

 תפצה בעבודה צפויה
חב כישלון על אותך

 בסוף לך הצפוי רתי
— גדי בת השבוע.

 ידידים תזניחי אל
חדשים, למען ישנים יי
 לחי- תשומת-ליבך בעבודתך. תזלזלי ואל

השבוע. סוף לקראת לך תשתלם צוניותך
★ ★ ★

 ברצינות, מדי יותר עצמן את לוקח אתה
 לעצותיה שמע החברתי. במעמדן דמחבל

לפי ונהג בת-זוגן, של
 בשמועה תאמין אל הן.

לב בלי אלין, שתגיע
 הנושא. את היטב דוק

 שתיעשה חמורה טעות
ב תיתן אוייביך על־ידי

 אותו ניכר, יתרון ידך
 בת לטובתן. לנצל תוכל

לע הזמן הגיע — דלי
 כדי הנפש חשבון שות

 שינויים לכמה להביא
 בבאלאגאנים. לך מספיק בחייך. דרסטיים

לדרך!! קדימה ויפה. מודרנית, נועזת, היי

 השקטה התנהגותך
 סוף- תביא והמפוכחת

 התוצאות את סוף
 אתה להן המיוחלות,

רב. זמן זה מצפה
גדו הצלחה לך צפויה

 שתעשה מה בבל לה
השטחים. בבל השבוע,

 הנד השיפוט יכולת
 תסייע שלך צויינת

 אליו מביך ממצב בכבוד לצאת לך
 באשמתך. שלא השבוע בסוף דניקלע

 יימשכו. בן-זוגך עם הטובים היחסים
 ארוכים. למרחקים בנסיעות תרבה י אל

זה. בתחום לך אורבת סכנה היזהר,

זל׳
■ 5 5 2 2 1 [ ■
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