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?מועד חזון
יכו את לעשות, מה לך אין באמת אם

1 אל לכתוב אולי לה, 6 6 /7 כו הוא .0
 לכתוב, אוהבים הם מטבעם ״חיילים תב:

 זמנם את להעביר כדי אני), כך (לפחות
 לחיי נוסף גוון קצת להוסיף וכדי הפנוי

הצבא...״
 הכתיבה אהבת שמתוך לציין למותר

מכ עמודי מספר בכחול סלסל הוא שלו.
 שאהבת אנחש, שברשותך, כדי, עד תב,

ו גבוה מדים איש תזכה שלך הכתיבה
ו סרטים מוסיקה, אוהב עיניים. כחול

ב חיילים הרבה מכיר ״אינני בילויים:
 מציין הוא זאת,״ אוהבים שאינם צד,״ל
 שלגבי להוסיף שוכח ולא אורחה, אגב

למועד. חזון עוד ספוריו המשך
אתכן! שואלת אני אז

?מחפשות★ ★ ★
 טיולים, אוהבת חברה, מחפשת את אם

 לעשות שעליך כל וצילום, ים מוסיקה,
1 אל לכתוב הוא, 6 7 /7 ו מבאר־שבע, 0

סיפוקן. על תבואי

מציאה איזו

 ההעתק״ את קבלי האורגינל, יקר ״אם
ה גב (על לחברתה המצולמת כותבת
כמובן). תמונה

כך, כל יקר היה לא שההעתק מסתבר
 אז למערכת. ונשלח ונמצא... שאבד... עד
לקבלו? תבוא מהשתיים מי

♦ ♦ ♦ 1 ! ז
 להכירכן,״ המעוניינים חיילים שני ״אנו
1 כותבים 6 8 /7 1ו- 0 60 מתכוו והם 70/

 לכתוב שתרצנה עלמות לשתי בודאי נים
אליהן.

! 1 הכל! זה לי, האמנה
*  * חגים...* 

 מכן שרוצה מה זה מכתבים״, ״שק
1 7 0 /7 בעוב להתחשב ואם .30ה־ בן 0

 הוא, כדבריו עברו,״ כבר ש״החגים דה
 ש־ גם מה לכך. הוא ראוי באמת הרי

 זו אחרים!״ ״ממכתבים גרוע אינו מכתבו
פנים! כל על דעתו
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 מה אבל תמונה, לצרף רצה גם הוא
תפקיד... משחקת הסודיות לעשות,

★ ★ ★

יעלה... אשר
1ש־ אשמה אני כלום 7 2 /7 ל רוצה 0
 אשר ״כל על 19 כבת נערה עם התכתב

המזלג?״ יעלה
!תחמיצי אל באמת, !

★ ★ ★

מעלות
 של מעטו הרבה להציל יכולתי לא

1 7 3 /7  הוא להבין לי שנתן מה כל .0
ל שאין מעלות כמה פלוט 25 בן שהנך
בכתב. פרטן

קיימות. אמנם שהן, מקווה אני בשבילך,
לא.יודעת! אני עלי, תסתכלי אל

-¥• * *
26

1ל־ כתוב 7 4 או רוצה היא טוב? *70/
 היא זאת לעומת חסרונות. בלי כמעט תך
מעלות. גם לך שיהיו מתנגדת היתד, לא

 מעלה שהיא חרש, חרש מוסיפה היא
ל לא אם הוריה׳ טענת לפי )26( גדולה
מזה. מעלה

!נערי והצלח, עלה

★ ★ ★

?חיים חגרה
1ש־ שבטוח מה 7 5 /7  חינוך קיבל ,0

 ה־ מיום שנה חלפה לא עוד מהוריו. טוב
 ה־ על מנוי הוא וכבר שלו בר־מצווה

הזה• העולם
ב לומד כבר הוא אחד, סתם לא והוא

 חינם, ירכוש שלא הבטחה תוך גימנסיה,
וב רציני נורא הוא ים־תיכונית. השכלה
 לחיים: חברה כבר, מחפש, רבה רצינות

 עלי,״ נמאסו כבר, בשכונה, הילדות ״כל
ל זה, לי, שנותר ״דמה הילדון, כותב
מ!דורן.״ לעזרת פנות

הקור לקהל עצמו מתאים כך כל והוא
ל שוכח שאינו עד שלי, הנאמנים אים
 שחורות שערותיו כחולות, שעיניו ציין

ק״ג. 50 ומשקלו
 להאמין זה ילדה׳ לך, שנותר מה אז

לו.
! יגדל עוד הוא

★ ★ ★

כזוגות מבקשים
 זוגות־ עם להתקשר מבקש בודד ״״זוג

 ריפוי של למטרות נשואים־יפים־נוספים
נפשי.״ וטהור קבוצתי

ו טד קרול׳ ,בוב, בהשפעת בטח זה
7 לא, או צודקת אלים׳, 1 7 6 /7 0

★ ★ ★
גפשות סכנת

ה נפשו את לקטוף וחושב אומלל הוא
מתבטא. שהוא כפי רוטטת,
 את שיעשה לפני כי החליט הוא אבל
או הבדידות), אוי (בדידות, הגורלי הצעד

 מודיע וכן להושיעו. אוכל אמתו אני לי
1 לי 7 7 /7  רותי, מאוב: העולה בקול 0
האחרונה,! תקוותי את

!רחמו רחמו יהודיות, אומרת: אני אז

★ ★ ★
כדורכנות דברים

 הגלוייה: על־גבי ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות ות
 למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון .6734 זשבץ

.2.12.70 — זפיתרון

ספרים■ רס<8 3 ועוד ל״י 20 של לספי ז7ר8 יוגרל נגינה חסותרים גיו

 רוצה וכבר 22 בן רק הוא פוי, פוי,
ל עד אשה י ! ג ם י ע ב ר מעו ״אני א
 להיות עליה אבריה. ר׳מ״ח בכל באשה; ניין

 דן!״ גוש מאיזור ורצוי ונחמדה. נשית
1 גבר׳ לא או גבר 7 1 /7 לא מבטיח 0
הרע אחיוזיח. ררית1 החנרוח ותוד ■!ג&הזר

1 7 8 /7  שלה החבר מתיסכול. סובלת 0
השרירותי. צעדו את להסביר בלי עזבה

להביג־ שיצליח הראשון אומרת: והיא
 חודשים 4ו־ 14 בת אני (אגב, אהיה לו ני,
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