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ברחובות שעמום
 )1/12( גם מרחובות? את אם מה אז
 שם, משתעמם כמוך, הוא, וגם משם. הוא
 יכולים בודדים, משועממים ששני סבור אבל

עליז. אחד לזוג להפוך
★ ★ ★

חתיך חניך
 שם עושים צבאית! בפנימיה כיף איזה

 אז בנות. שם אין מה, רק משוגעים! חיים
 לא אם 18 בן חתיך חניך לעשות יכול מה

 תב־ )16—18ה־ (בנות שאתן כדי אלי, לכתוב
).2/12( אל אליו, תובנה

+ 4׳ +
רצינית מורה_

 שהיא למרות רצינית מורה היא )3/12(
 הלא־רציניים. החברה לה ונמאסו ,22 בת רק

 את המכיל — במועט מסתפקת היא ובאמת
 מעניין, רציני, חלומות ״אביר המרובה:

בינוני.״ ובגובה
* •* *

חייל רוצה שמיניסטית
 להתכתב תזשתגעת שמינית הלומדת ״אני

 זעיר בכתב )4/12( מצייצת חייל״ איזה עם
 שלא למעלה לציין בנימוס ומבקשת ונקי,

 שלה שהעיניים למטה ומציינת לטיפשים,
להציע? משהו לצבא יש האם ירוקות!

* ־*■
השלימה מירויטלים

 בתור•• יפה ולעמוד מהר הנה לבוא ילדות,
עיניים )5/1ל־(? יש וגם ,17.5 בן בלונדיני,

שא יודעים כולנו כן,
ות נימרץ איש תה

ל לך למה אבל קיף.
 כשהיא זה את הפגין

 !מסכימה בלאו״הכי
 הניצוד תהיה השבוע

 אתה אם הצייד, ולא
מו — בכך רוצה לא
 מאהבה. שתתנזר טב

 מזעימה בכבודך פגיעה
 אינה היריב כוונת להבליג. נסה אותן.

תכלת. לבשי לך. שנדמה כפי חמורה כה

 הישראליים האמנים מן כמה מכירים כולנו
 שומע לא בארץ אחד אף בעולם. המצליחים

 בעזלס אחד אף גם זאת ולעומת עליהם,
 עוברה: מפורסמים. נורא הם אבל לא.

זאת! מספרים בעצמם הס אפילו
 באמת. המצליחים כאלה יש זאת, לעומת

 רוח הרבה לעשות ובלי רעשים, הרבה בלי
 עליזה את שמעתם למשל, עצמם מסביב
חשובה? היא כמה הצהרות מוסרת קאשי

 אתן אם מנתניה, בשבילכן משהו כאן
ו חיים מלאות ואתן ,23מ־ פחות בנות

רשאיות אתן — והיופי הטוב את אוהבות
).6/12ל־(

בצמרת מקום★ ★ ★

כחו הן אם להחליט הצליח לא אחד ״שאף
השלימה.״ בירושלים וגר ירוקות, או לות

* ★י ★
הטוב את לאוהבות

 לקבל לך יאפשר ה׳ יום
הש עליה ההחלטה, את

 זמן הרבה כל־כך קעת
שתז מוטב אבל וכוח.
 לכלל תגיע לא אם דרז:

ש ב׳ ליום עד ביצוע
 אתה — השבוע בסוף

ש מה כל את תפסיד
 פגישה להרוויח, יכולת

 שחור־שיער אדם עם
 והחרכזי שטויות עזבי בצדק. אותך, מפחידה
בבריכה. ובפלירטים יותר קלילים בעניינים

★ ★ ★

 ־ בינואר 20
בפברואר ז8

 בלתי- פגיעת או פצע
 אותך מטרידים חטובה

תוכנית־ לך ומקלקלים
ל היכון נהדרת. בילוי

 את תקבל אז ה׳! יום
 חלמון עליה ההחלטה

 גם אולי או רב, זמן
בשבילך. ;אותה יקבלו

 זה יום יהיה, שלא איך
ב נקודת־מיפנה מהווה

מאו את בזה, להקל לך ואל הנוכחיים חייך
ירוק. לב'שי הנוכחי. בקוו תמשיכי שרת?

 בפברואר ו9
במרס ?0

ל1ח<ס מכירת
ועו טונה, נחורה אני :ככה אז
 הפ- הזה ובמדור לשירותכם, מדת
מבו וזוגות צעירים, זוגות כבר גשתי
מל וזוגות יאוש, מלאי זוגות גרים,

 שרצו בחורים הפגשתי תקווה. אי
לה שרצו בחורים בחורות, להכיר

 להכיר שרצו ובחורות בחורים כיר
בחורים.

מש כל-כך לא אני אחד סוג אבל
נד לנ״ל, בניגוד כי לשדך, תוקקת

 הם הטהורה לאהבה שלא לי מה
 לצעירים הכוונה נפשם. את נושאים

מז לגברות שירותיהם את המציעים
דקנות.

כא אחדים לי יש ועוד היות אז
 ואינני מקבלת שאני מכתב ואין לה,

 אותם מציעה הריני — מפרסמת
 חיסול, במכירת האחרונה, בפעם כאן
!אוקאזיון העונה. סוף

 צעירים שעלמים הנשים לכל
 מאחלת אני — ליבן את ישמחו
למ כתובנה טוב. וכל אושר הרבה

 ותיענינה המצורפת, האות לפי דור
ההז זוהי כי לכן, כדאי חיש-מהר.

 מפרסמת אני בה האחרונה דמנות
:אלה מכתבים

 הבירבזרים מהכירכורים לי ״נמאס א)
 הטיפש־עשרה. בנות של והדיבורים

 שחור יפה, גבוה, ,20 בן בחור אני
 להכיר רוצה ירוקות. ועיניים שיער
ו/א).12( ונחמדה מנוסת מבוגרת, אשה
 מבנות נפשי קצה דפרסיה ״מתוך ב)

 מדורך דרך להכיר רוצה והייתי העשרה,
 המוכנה ,40 גיל עד מבוגרת, יותר אשה

 דמת־גני עם דיסקרטיים קשרים לקשור
ב).12( .״24 בן צעיר, /

 המתכונן ,20 בן תיכון בוגר ג)
 ומעוניין בחיפה, גר ללמוד. להמשיך

 בת ואינטליגנטית מוכשרת אשה להכיר
 לידידנו קשר שוס פה ״אין .30—45

 שנזדמן קצר נסיון פשוט אלא אדיפוס,
 אשה ששילוב דיעה לי גיבש באקראי, לי

 איד־ הוא צעיר, ובחור ובשלה, מבוגרת
ג).2( אלי.״ ו/
הצעי מהילדות לי נמאס ״ובכן, ד)
 אודה ולהשתלם. ללמוד והחלטתי רות,

 אם 40 גיל עד נאה, אשה לאותה
והבטח ,1.85 גובה: ,23 גילי: תתקשר.

ר/ד).2( תצטער.״ לא שהמשיבה תי:
 ועל־ נחמד, ,23 בן סטודנט אני ה)

 ,1.80 וגבהי דני, שמי משגע. פי־רוב
 — ממני מבוגרת אשה להכיר וברצוני

/ה).112( יותר.״ צעיר בבחור המעוניינת

 אישית, טלביזיה לתכנית פרט אבל לא.
 משהו פה בשבילכם לי יש מפורסמת, נורא

 היא בנידיורקר: שמצאתי קריקטורה מוחשי:
 היא עימם הכוכבים עם משמאל) (למטת

 דארין ובובי דייביס, סאמי כמו מופיעה
ובכלל. ליין, ואייבי פישר, ואדי (אמצע),

 ב־ קריקטורות עליה עושים כבר ואס
הפופ. של בטופ באמת היא אז — ניו־יורקר

★ ★ ★
דברים... אותם כר

 שאני ועצוב, נחמד כך כל הוא )7/12(
 לי וחסר חייל, ״אני כלשונו: אותו נותנת
 המקובלות. בדרכים נערות להכיר הפנאי
 לבוא יכול ואיני נערות, מספר הכירו חברי

לוויה. בת ללא ביניהם
 מחפש איני וגם מיוחד, משהו ״אינני

מיוחד. משהו
 ואוהב בדעתי, מיושב גבוה, ,20 בן אני

 ואני ,20 בן שאוהב דברים אותם כל את
המצב.״ עקב מיואש קצת

̂י ̂י ־ ̂ו ״ -
״היפי״ רוצה חיפאית

 צעירה חיפאית בשבילכם לי יש כאן
 שיש כאלה או היפיס, להכיר רוצה שנורא

מתרח אתם אם אפילו או היפיי אופי להם
 אתם אבל זמן, לכם ואין לפעמים, צים

 (ובחורות), ושלום ופרחים, אהבה, אוהבים
לכם? שמחכה ),8/12ל־( תכתבו שלא למה אז

★ ★ ★
השבוע: מודעת

ט • ב מ/גוניז צעיר נודיס
ת,  ים,5ירויט 232 ת.ד. היכרו

_____ . 129 עבור

★ ★ ★
בלונדי קצין

 ,20 ובן עיניים כחול בלונדי, קצין
 איזה לתל־אביב. ולחזור להשתחרר, העומד

ו לצלם ואוהב טיולים, אוהב הוא מזל!
 אולי, לך. מחכה זה וכל חיים, לעשות אוהב

).9/12ל־( תכתבי
קיבוצניק;★ ★

 לאחר קיבוץ. בן ״חייל, הוא )11/12(
ב והמתנדביה הקיבוץ, בנות עלי שנמאסו
 לי וחשוב עירונית. אחת מחפש אני קיבוץ,

 לבלות, שתאהב נאמנה, לוויה בת שתחיה רק
 יהיה ושאפשר בדיסקוטקים, לאו־דווקא

אליה.״ ולדבר, — עליה להסתכל

לע־ חייב שאינך לא זה
 מוטב אבל זה: את קזות

 ואיך מך בדיוק שתדע
 עליך בייחוד עושה. אתה

וכושר־ תבונה לגלות
בתחי ד׳, ביום החלטה

א׳, וביום השבוע, לת
 מחו״ל דואר בסופו.
 לך ויגרום לך יכאיב

 המצב את מחדש לשקול
 מיסגרות לשבור תחסם אל נתון. אתה בו

כבד. עול מקבל שאינך בתנאי — שיגרתיות

★ ★ ★
 ל־ מאוד מסוכן השבוע

יכו הן בנות־תאומים:
בהרפת להסתבן לות '

 לגרום העשויות קאות
וברי אישיים לסיבוכים

 לאחר ב1 זמן אותיים,
 התקרית את שתשכחנה

 לא איפוא, מוטב, עצמה.
חב בקשרים להרבות

ה את ולהגביל רתיים
 בסוף בייחוד — חדשים אנשים עם מגע ן'

סגול. לבשי ג׳. יום ועד א׳ מיום. השבוע,
★ ★ ★

 ה- מתפזרים אט-אט 'י
 עומד אתה ערפילים.

 גרור מקום על לבדך
 מסוגל ואתה ובהיר,
 מה להחליט לפתע

לע לא ומה לעשות
 בהי- תנצל אל שות.

ל כדי זו רות-חושים
 כלכליים קשרים חסל

ב אותך המטרידים
 הכוכבים לן זימנו כן לשם לא מקצת.

טוב. שבוע זהו הארוכה. הראייה את

★  ★  ★
שגב וכאב־הלב הלאות

ל הופכים כה, עד רו
להש רוצה אתה סיוט.
ה הטרדות מכל תחרר
אר כמו וממש קטנות

 בלןורי־עכ־ הנלחם יה
ל מצליח אינך ביש,
 במילד הסבך. מן צאת
 מפסיק אדם כאלה רים

 בשקט, יושב פעילות,
 אמור זה הלאה. מסתבך ולא — כוחות אוגר
אחרים. מעניינים פחות לא לב ענייני לגבי

______________________________.
 לפתור שבכוחן בטוח שאתה יודעים כולנו

 אליך. הפונים אלה כל של בעיותיהם את
 בחייך — השבוע אבל

 אחרים, לסבן עשוי אתה
 חושב שאתה זה מתוך

 כמוך. בנויים שכולם
ל שווים אינם התנאים

ש נתון וזח אחד, כל
 ב־ אותך, לסבן עלול
 אינך אתה כאשר יחוד
 הזולת. נקודות את רואה

לג עשוי אתה בייחוד
 לבת־ לשיברון־לב רום
 ל־ וגם ולבת־דגים, טלה:

ד׳. ביום להתפרץ, לעצמך תתן אל בן־עקרב.

★ ★ ★
 ד׳ בימים בים להתרחץ תלך אל !סכנה

:בת־מאזניים לשייט. תצא ואל ה׳, או
תנו חופש, קצת קחי
לעיי תתני ואל חי,

לי־ שלך הכרונית פות
ממש. למחלה הפך

 זהו בידורית, מבחינה
מ ואף טצויין שבוע
הפלירטים : שעשע

 האהבות מן חזקים
 והבילויים הכאובות,

מרת שישי־שבת של
הלימודים. מן קים

:בחינות או לימודים להזניח לא השתדל
מכריע. שבוע זהו לימודית מבחינה

האמי הדברים :שוב לזה הגענו ובכן,
 פרי מאחרי בזה-אחר-זה, מתגלים, תיים
הצבי האשליות, גודי
ה האנשים של עות

 והרצון אותך, סובבים
 לע- הבלתי״מציאותי

 פי- על ניצבת את זור״
 בעיני-רוחך, תהום,

 לגבור עלול והדיכאון
 מוטב כך משום עלייך.

ב למתרחש שתתיחסי
 בציניות. לא הומור,

 להגיב תשתדלי ושלא
 בראש תחשבי אלא ובכאב, בחוזקה מייד

לעצמך. לעזור כיצד קודם וראשונה
★ ★ ★

 מסתכסכת את האחד. את אותו, פוגשת את
ש ג׳ ביום אותו לאבד עשוייה את איתו.

 נהדר זמן השבוע. בסוף
 או חבר עם לטיול לצאת
 עוד זמן טובה. חברה
 את להכיר טוב יותר

להרפת להיכנס הנעלם,
שטו לעשות קלות, קות
 לא להתפרק. ובכלל, יות
 או לעסקים מתאים זמן

הרות־גורל. להחלטות
לבני־קשת, צורהמזלות,

לב־ השתעשעו! השבוע:
 הימנעי כן כמו עליזים. בצבעים בגדים שי

מאליה, אליך תבוא והיא רעשנית, מפירסומת

★ ★ ★
 ■שעל-אף איתך הצרה

מש אתה הרבה, יכולתך
מו בשטויות, עצמך לה
לע במקום לחלום כן

ל במקום לוותר שות,
 לרצות טעם אין התמיד.
להג מנסים שאין דברים

 לך גבש — לכן שים.
 את לשנות ונסה קו,

 ואת שלד חלוקת־הזמן
תע לא אם ואילך. ה׳ מיום מערכת־עיסוקין,

 מהבעיות. לצאת תוכל לא — השבוע כן שה
 הם האדומים) (או הבהירים הצבעים בכלל,
 טעם ויש הקרובים, בשבועות מזל נושאי
שבע. ממספר להיזהר יש אך עליהם. להמר


