
 לשאת המהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,
 העניינים, את לך יקלקלו שלא האג פרי*
 תקלקל לא עצמך שאתה — יותר ועוד

או הזנחה מתוך לעצמך,

■ את כלפיו, שהחלטת, ררך ן ן ך | | | ■ 
 אותו. להפסיד עשוייה

 יגיע סמוי ממקור כסף
 כרוך זה הזהר! לידיך.

 ברור שלא בהתחייבויות
השבוע. טוב ירוק צבע למלא. תוכל אם

שה־ הסיכויים כל יש
■ ■ שאת כפי יעלה עניין ^

̂ 2*040■ אל ממנו. לשכוח יכולה
 1 לרומא־ השבוע, תחכה,

 סוערים או גדולים נים
 שתתרכז מוטב במיוחד:
 ₪■<,!<<!!!■ הידי־ עם קשריך בתיקון

 שלך. הוותיקות דות
 נסיעה תחמיץ אל לקופה: זורם מועט כסף

כדאית. אך כשיגרתית, תיראה היא דרומה:
ממ מכתבים של רבות עשרות לי יש לעשות. מה יודעת לא בבר אני
 היום ננסה אז חדשים. מכתבים לי מכיא הדואר יום וכל תינים
מסכימים? אתם מאוד. מקוצר בנוסח מכתבים בסיטונות, למכור

 ועל־כן אומרת, היא שוממים, חייה 1 דחוף 1דחוף
 מבוגרים עם גם להתכתב מוכנה )2/1590(

משבע־עשרה! יותר בני אפילו כאלה,
* *־ *

שכל עם רצוי
)3/1590( על לכם לכתוב קצת לי קשה

 למיקרא מצחוק מתגלגלת אני הזמן כל כי
 אלא 17 בן היה לא הוא ואילו מכתבו.

לעצמי. אותו שומרת הייתי שלי, מהשנתון
 ריצה אלא ומבריק, משעשע רק לא הוא

שכל. עם בלונדית רצוי ,17—16 בת גם
* * *

 הזיקה לא עוד נערות אחרי רדיפה #
אותן. כשתופסים רק מתחילות הצרות לאיש.

נם שאתם★ ★ ★
 רצוי חיפה, מסביבות היא )4/ 1590ו( היות
 רצוי צעירה, והיא והיות גם. תהיו שאתם
 בבקשה אז נחמדה, והיא והיות גם. שאתם

גם. אתם
* ׳*־ *

לשמוע כבר רוצה
ב לו משעמם שנורא אהוד בשם חייל

 שמעתי ממך. לשמוע כבר רוצה תורנות,
 אותך רוצה אפילו ),5/1590( הזה והאהוד

מזל! איזה מיוחדות. יומרות ללא
* *
0■■**•■■* וחמש תשעים מטר ■י־י* **■0

 לו יש כחולות, עיניים עם בלונדי ענק
),6/1590( מספר תיכונית, השכלה עם פה,

בשבילכן? אני איך אז .21 ובן הומור
חיילת★ ★ ★

חלומות, כבר! תפסיק,
 לא ומכתבי־אהבה אנחות
דרו־ הקרח. את ישברו

— ובעיקר העזרה שה
מציאותי. חוש דרוש 2

ווס־ שלא מוטב בכלל, ■ י■
ריגשו־ על השבוע מוך

0 2 9 2 2 8 5  כדאי יותר הרבה תיך. 3
3 1*3 2 בטוחים. דברים שתעשה ■6

ש בבחורה תפגשי את
 — בה בטחי חדשים. אופקים בפניך תפתח

גדי. מזל היא אם בייחוד לגמרי. לא

 שגר ,24 בן דחוף: הכי הראשון המכתב
 אבל דיסקוטקים שונא בשרון, אילשם לו

כרוני. באופן מרומם מצב־רוח ובעל מאד, עליז
 מכתבים ״כמה על כבר חולם )1/1590(

 ובאמת משלי״ עגלגל יותר קצת בכתב־יד
 לנוף, משוגע שהוא בפרט לכך, הוא ראוי

ירוקות! עיניים לו יש ואפילו ולפרחים,
15 כת★ ★ ★

 כותבת ומקסים־מקסים קטן־קטן בכתב־יד
 ארוך־ שיער בעלת וחצי, 15 בת נערה לי

ושחור־שחור. ארוך
 הן אבל קטנות, הצרות

שתר- מוטב קיימות
י הטבעי, כעסך את סן ■ ^ ■■ 

■1'':' נטייתך את יותר ועוד
^ י- ממצבים להשתעמם ■0 2■ 

■ קח ובדוקים. דועים ! ך ז ■ ■ 
 1 נוס־ פעם עצמך, את
 ■ לא זה לידיים: פת,
 ידי לעולם. להזיק יכול

 יפתיעו סרטן מזל בן
של מחפש אתה אם אך לטובה, אותך
ממאזניים. ידיד של בחברתו בלה ווה,

^ ■ ך ^־[]־]  היכרויות זה לך סר ■
 של עצתם או חדשות,
 אשר ותיקים ידידים

3 1  הרפתקנים הם כי זנחת 1361£6*1
טו עיסקה לטעמך. מדי

 ראשון .או שבת בימי במסיבה, תסתיים בה
 פותחות הן במסיבות: הרבה בכלל, הבאים.
זרות. במסעדות תאכל אל דלתות. בפניך

★ ★ ★

 לעניין, בחורה ומאד סימפטית, מאד חיילת
ב במכונת־כתיבה, לי שכתבה חן, ומלאת
 גם? רוצים פלואורסצנטיות. אדומות, אותיות

מיספרה. הוא )7/1590(
★ ★ ★

 ולא כאילו להמשיך,
■3■ — בכלל אירע ■ ■
 הי' את שרק •יתכן
 ו־ שחל, בשינוי גשת

 או טבעי זה שבעיניו
■ כלל. בזה השגיח שלא ■ ■2^ ■ 

 1 עבו־ בענייני תקלות
לכייי אם טפק :דה

־]1'?£3£ "ה ־הזה בלחץ לעמיי ^ |8 ■ הופך הידידותי קשר ח קז ?ן *ק £ ■ 
 עוד ולסימפאטי לחם
■' ממנה. מדי יותר תצפה אל אבל יותר. > 

 תשומת־ליבך את מפנח מוזר משיכה כוח
־ משהו. מזה שיצא יתכן רחוקות. לערים

 הם !מיפאן לי ששלחו מציאה זוהי
 האלה. היפאנים אחרי, משתגעים ממש

מ ששלח'לי (הצבעוני), הזה ובצילום
 בובי, הקלאסי בשם אחד יפאני יפאן,

 הוא אותם גברים, ושני בחורה מצויים
 הראשון כמובן. ברמת״הגולן, — צילם
 הי את יקבל — שיזדהה השלושה מבין

׳ ־;' י מציאה.

 — אותך אוהבת היא
 אוהבת _ — איתך רבה

 י י ' *•■ שקובע. מה וזה אותך.
 בס־ תתחשב אל כן על

8^0^8■ בת־ את, קטנות. ערות 5 
■ י אס אותו פנקי תאומים, ך־ דז ח ד ד ד ■ 

חלק זה מתקצף: הוא
■ו111־1,■ויד 'ת עסקין: 'וזענייו נדן  ■6323113■ ש־ בתנאי ודודה, חזית
 תעשה ולא תתלהב לא

אתר! בכה־ככה. בריאות: נחפזים. דברים
 לא עדיין החורף עצמך. על לשמור יכול

השבוע. ריאותיך את עויינים והמזלות עובר

אצל נשמע מה
 חייך של המיסתורין את הממזג שבוע זהו

 מוחשיים הישגים וכמה כמד, עם הררחנים
במה טוב, שבוע ביותר. ״׳

 או לעיסקי־מניות פייס, ■
^ ה־ זהו להימורי־אהבה. 0■

להיפגש מוטב בו שבוע ;
ידי עם מאשר זרות עם

 כדאי בו מוכרות, דות
ידו־ לא בשבילים ללכת

 במקומות ולטייל עים, 0.<דע־ע1ע<ג*
 אלה מוכרים. כל־כך לא ■111 ופו ■1■

 יזהרו בליבם: הפגיעים
 בקרב מצויין מצב השבוע. במיוחד, נא

קטנה. למתנה לצפות יכול אתה המשפחה.

הקונקורנציה?
 בשבילי, אבל אתם, איך יודעת לא אני

 שישי, ימי של מדורי־השידוכים את לקרוא
לא־נורמלי. לבידור זה בעיתוני־הערב,

 זה ואולי בבראנז׳ה, שאני מפני זה אולי
 כידוע בי, המפעמת אהבת־האדם מתוך סתם
ה היבול למראה איתי, תסכימו אבל לכס.

 באמת שזה מהשבוע!), רק (וזה מצורף
בידור:

 שניות ושלושים דקות ארבע ״כעוד
 לך!" שמותר לגיל תגיעי כדיוק

* * *
כערגה מאמריקה,

 בחייך הסביר הקצב
 לא מתגבר. העיסקיים

ס. &  ברוח זה את תקבל מ
 אוהב אינך כי טובה,

■13* ■  תתיי- אם אבל לחץ, ■
 ריג- שלב כאל לזה חס 12881

ב העניין מן תצא עי,
 ב- וגם גדולים הישגים

׳ ■1■ !? עו אי רציניות. הכנסות ח
 יום תקרב מרחוק גרת

 החלטה תקבלי :בת״סרטן בחייך. גדול
שינוי. לשם בה, תעמדי וגם נחושה,

 זד, הזוהרת שאמריקה חושבים אתם אם
 כי טועים. אתם אז הדודייה, הגולה לא

 הבדידות ״כאשר אבל שם, חי )8/1590(
 פגה.׳׳ דבר כל חשיבות הנפש, על מעיקה

שתע אמריקה, עם להתכתב שרוצה מי אז
בנידון. משהו שה

★ ★ ★
 אינו הגבר המודרנית הנערה לגבי •

פיתרון. הוא בעייה:
זאת לעומת★ ★ ★

 יעידו, טובים בתנאים •
ונכים• לדתיים נם לח

 7לזה תגיע שלא חשבת
 קורה. זה השבוע ובכן,

 מאמצים לאחר רק אבל
 ובעזרת וקשים, ארוכים
 כלל ידעת שלא ידידים

מו לא כסף לן. שיש
 לשינוי־ה־ מתלווה עט

 בעתיד לך הצפוי חיים
היזהר! אבל

 מצא* לא חיפשתי אשר את •
 בקשתי לא מצאתי אשר את תי

ביןויפקת^:! רתאו אולי אח ^ ! 
1- ־ '

 בידידות גדולה אכזבה
הד אחד היא קרובה

ה נעימים הפחות ברים
הש לך לקרות עשויים

 בודל־ בן־אריות. בוע,
 חושבת את אם ביאה:
 הוא ידיד עם שקשר
 לפחות שימי — חיוני

עו שהוא מה על עין
 הזמן הגיע ובכלל, שה.

מעשייך את שתשקלי

 מעו: 24/170 נבר •
לעו אן ופיקח, יפה ו״אני צעיר קיבוצניקני- ח אש מתווכים ל?א

 ואוהב ),9/1590( ומותק, צנוע,״ זאת מת
וספרות. מוסיקה

★ ★ ★
שגייס מחפשות שתיים

 הלא־דחוק.
 את לקלקל זומם מישהו
 הי את לנצל תמיד האוהב ואתה, השורה.

 בהרי להסתבן עשוי למאכסימום, עד מצב
 כאבי הרבה לן שתעלה מיותרת, פתקה
 הנאה מעט לן תגרום כי אס ראש,
רחוק ממקום בלתי־רגיל למכתב צפה

ט • דנ  מחפי אמצעים בעל סטו
לה דיסקרטי, קיטר שו: גי ח נו.  אי

הדוח. העיקר
 הן חברות״. ״שתי לי היו לא מזמן כבר

שיקב האדם ״אחר ומחפשות נורא, צעירות
 ולו — לקבל נוכל שממנו שהננו, כפי לנו

לתת.״
י נ מ י ת ה 25/179 #'  מעוני! עדי

יפה. לא בנערה
יחרה, בזהירות

16 בנות הן )10/1590ש( כמובן
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