
הש ובתחילת ייתכן
 לעשות עליך יהא בוע

קט ״בלשות״ עבודת
 הצלחה לך צפויה נה.

 המין בני בקרב גדולה
ל שתדע בתנאי השני,

 ה- מעלותיך את נצל
ל תתן אל טיבעיות.

 את לסחרר הצלחה
 תתייחס ואל ראשך,

 פן אחרים, של לריגשותיהם בזילזול
ומסיבות. להימורים טוב שבוע תצטער.
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..•י־־- •ס־
מבי להימנע השתדל

 והע- גדול, בקהל לוי
אינ בילוי פניו על דף

 תגלח בשניים. טימי
 אשה היא שבת־זוגך
 יותר הרבה מקסימה

 אם לך, שנדמה ממה
הז לה תיתן פשוט

 את להוכיח דמנות
 יותר הקדש עצמה.

 ואל אליך, קרובים לאנשים לב תשומת
בלבד. עסקים על היום כל תחשוב

אי 21 מ - ב
ביוני 20

 מאוד רחוק הגר מישהו
 ביניכם ושהקשר ממך,
 ישוב רב, זמן מזה נותק

ויכ חיין לתוך השבוע
אל מהומה. בהם ניס

ו לשוב ליחסיכם תניח
שבסופו־ מפני להתחזק,
בך. יפגע הוא של־דבר

לא אם — סרטן בת
ל העניינים את תקחי ־׳׳ *
אל בשבילך. זאת יעשה לא אחד אף ידיך,

דראסטיות. גם ולו החלטות, להחליט תהססי

.סוס1

ני 21 ו  - בי
לי 20 ביו

★  ★  ★

 האחרונים בשבועות
 הצעה אותך מטרידה

 ואשר אליך, שהופנתה
ותח במיקרה עשויה,

 את לשנות בחיוב, ליט
 הגיע השבוע חייך. כל

 לכאן להחליט הזמן
לו כשאתה לכאן, או

 רגשו- את בחשבון קח
 של ונוחיותם שותיהם
הסס אל אליך. הקרובים האנשים ל ת
אליך. הקרובים ידידיך עם התייעץ

★ ★ ★

לי 21  - ביו
ט 21 ס ו ג או ב

 כלי את ליישר במקום
מ כנה בשיחה ההדורים

 אוגר אתה לב, אל לב
בתוכך,. זעמך כל את

שמחות. פנים ומעמיד
לא. — בכך תמשיך אם

 ואי- ,בעיות שום תפתור
הז הגיע תיגבר. ההבנה

 שכואב מה לומר מן
וח שקטה בצורה לן,

 תהסס ואל !— שלן מהבום תפחד אל ביבה.
המשרד״ בעיות על דעתך את לו לומר.

 מחכה אתה לה ההזמנה
ה תגיע רב, זמן כבר

בג תתרגש אל שבוע.
 וזכור מדי, יותר ללה

 נשמעת הצעה שכאשר
ב מדי, יותר קוסמת

 איזה בה טמון וודאי
 תניח אל נסתר. עוקץ

 אפם את לתחוב לאנשים
פן הרומנטיים, בענייניך , -׳

ההז הוא הפסח חג ג- שור בת תיכווה.
במחשבותיך. גם פסח לעשות בשבילך דמנות

 חברתן עם הרומנטיים ליחסים תניח אל
הח לידידות אותם להחזיר ונסה להתקדם,

הזדמ הוא הפסח חג ביניכם. ששררה מה
-__________ להביא עבורן נוחה נות

ה בקרב לבבות לקירוב
 יעריכו אותו משפחה,

 — מאזניים בת כולם.
הו הזמן כל תחפשי אל

 בו תני לאהבתו. כחות
ידי לו והיי אמון יותר

 הזמן במשך טובה. דה
ח השיטה שזו תיווכחי

 לשמור ביותר טובה
 תי־ כן לא שאם עליו.
בסופו־של־דבר. עליו מאסי

חאזנ״ו

 יותר הקדישו
מאוד. להם דרושה היא לילדים. תשומת־לב

★  ★  ★

# 1 *

 מרמאים, ורק אך מורכב אינו העולם
 ל- נסח אותך. לסדר מנסים כולם ולא
אמת ידידי בין הבחין ..

 לידידיך ותן וחנפנים,
או היא אשראי. יותר
 אם אך אותן, הבת

 ולמרר לקנא תמשיך
 תבגוד — חייה את
 לה לגרום השתדל בן.

 בה והתחשב אושר,
עק בת שתוכל. ככל
 הוא השבוע — רב

ב להתחיל אידיאלי יי • ־״
 חוף על חשבי מצות. תאכלי אל דיאטה.

במישקל. ותרדי בו לבקר התמידי הים.
★ ★ ★

 השבוע, במשך ישתפר הקודר רוחך מצב
 שכדי אחראיות, משימות עליך יוטלו כאשר
* בהצלחה אותן למלא

 כישרונן. לכל תזדקק
 בכן, לעמוד תצליח אם

 בעיקבותיו הדבר יביא
 ב־ ניכרת ׳ להתקדמות

 קשת בת שלן. קאריירה
 האנרגיה על שימרי —

 החשובים לדברים שלך
 לבזבז ותפסיקי באמת,

 על שלן המרץ כל את
 השבוע בסוף שטויות.

 חולמת את עליו מכתב לקבל עשוייה את
סיבלך. על אותן יפצה ואשר רב, זמן מזה

★ ★ ★
 רוכש שאתה וגוברת ההולכת ההשפעה

 להוכיח אפשרות לן נותנת בעבודה, לן
שו על-ידי עצמן את
שקו החלטות, של רה

וב בעת וטעזות לות
 לנצל דע אחת. עונה
לר בדי מעמדן את
 חיבתם את לן כוש
 כי לעבודה, חברין של

 תיזדקק הקרוב בעתיד
ה הטוב. רצונם לכל

 על השורה אידיליה
שלן המשפחה חיי ־״ ״

 במכו־ ארוכות מנסיעות הישמר תימשך.
הרומנטי. במישור הצלחה השבוע ניות.

★ ★ ★

ןןש11
 ־ בנובמבר 2{

בז־צליבר 20

כא אן חיובית, תכונה זו שעצמאות צנון
 התוצאות עלולות בה, בשימוש מגזימים ושר

 ונס־ אל חמורות. להיות
והת עצמן, על רק !מוך

 חקרו־ האנשיס עם ייעץ
 שאתה לפני אליך, ובים

גורל החלטות מחליט
 אל — דלי בת יות.

 שלך, במשפחה •תזלזלי
 היחסים את לשפר ונסי

בעתיד ובינך. ביניהם
___________ ל־ רבות תזדקקי הקרוב
. ... <•- הז־ אינו השבוע ■עזרתם.

 כל לא יחדש. רומאן להתחיל המתאים ■מן
לן. ממיאעוה לשוק שיוצאת חדשה :אופנה

 ־ בינואר 20
בפברואר *ו

★ ★י 1★
עלו קרובים ידידים

ולהק להכעיסן, לים
 בבני- אמונן את טין

 שתיזהר כדאי אדם.
 נוקט שאתה לפני

ב דראסטיות, פעולות
 הסיבה אם מיוחד

 ששמעת משהו היא
 בדוק אחר. אדם מפי

העובדות את היטב יי ז
 בחיק טיול לפיהן. פועל שאתה ■לפני

 שב- הנפשי השקט את לן יחזיר הטבע
לש נסי לו. זקוק תהיל! הקרוב •עתיד
ם על מור חסי  בן־זוגן. עם טובים י

רבות■ לן להועיל 0עשוי* חברה מישחקי

2 #? 0ת ו1

 משקפיים?״ עם להתנשק אפשר ״אין
.30/70 שואלת
 ואת אותך לנשק עומד שלך החבר ״אם
 חסרת נראית חינך המשקפיים, את מסירה

 זה אפך, על אותם משאירה את אם ישע.
ה של טעמה וכל באף לן מכאיב פשוט

 האמיתית הצרה אן לאיבוד. הלן נשיקה
משקפיים. מרכיב הוא גם כאשר היא

ני משמיעת יותר נורא להיות יכול ״מה
המשקפיים?״ זוגות שני מסגרות פוץ

 נישקו לי פעם אף עוד יודעת, אינני
אותי.

־ * * * ע ־

 של מעטו הרבה להציל יכולתי לא
 שהנו הוא להבין לי שניתן מה כל .31/70

 עם להתכתב המעוניין משמר־הגבול איש
 .20 עד 17 בנות
שאלות? יש

★ ★ ★
ירוקות עיניים

גח על כבר יושב 32/70 תיכון, נערת
למכתבך. ציפית מרוב לים

 נחמד בחור שהוא עליו אומרים החבר׳ה
 גבוה שהינו עצמו על אומר הוא ואילז

ירוקות. ועיניים בלונדי שיער בעל ),185(
 שהוא מה כל את אוהבת באמת את ואם
טיו לסרטים, יחדיו ללכת תוכלו אז אוהב

 לדיסקוטקים. מעם וגם לים
תחמיציו אל באמת,

★  ★  ★
משעמם

 מא: החשוב 33/70 אפילו באמת, נו, נו׳
 ולא לי, לכתוב לשבת החליט מירושלים

 ה־ שעושה מה ״תראי התנצלויות: בלי
 זוכרת לא אני שיעמום? בצבא!״ שיעמום

 אני לעשות. מה אין ״ממש כאלה? ימים
 השעמום!״ את להפיג שרוצה בטלן

 בלבה לנחמדות נערות, אתכן, מסווג הוא
 הסלקציה, מה לשם אך שונה? בכן יש האם
 וחצי, 19ה־ בן כשהבלונדי, מבינה, אינני
 הוא בכתב. רק ולא אחת, כל להכיר מוכן

משעמם... באמת, בפיהוקיו. אותי גם הדביק
★ ★ ★

פספוס ג׳יגולו
 האמא את מחפש 34/70ש״ חשבתי לרגע
 על אותי העמיד מיד הוא אן לו. שאבדה
 אם חשוב ולא גברת. מחפש הוא טעותי.

רווקה. אפילו אולי או נשואה, היא
 הזח, הילד שנים, וחצי 18 בן כבר הוא

ב בהתחשב יותר, הרבה מרגיש הוא אבל
 בת להיות המיועדת הגברת שעל עובדה

שנה. 40—30.
 ה־ את לשכוח לא הנכבדה, גבירתי אז

האביר! שפתי מעל החלב לנגנב מטלית
חבוב? שלן, האמא במה בת רגע! רק

★ ★ ★
)׳ והמום הישן כיאליק איפה אך,

2 £• ח !

 א מעניין גפיים. ארבע בין שווה אופן
 זהו העניינים מצב מוצקין בקרית לכולם
למנומשח לה, הספיק לא עוד וזה

 ארו בלונדיני שיער לה יש הממושקפת.
 5( רזה גוף המכסה קצרצר למיני מעל
ס״מ). 175( מאד וארוך ק״ג)

כל־כ יפה לא גם היא חשוב, הכי כן,
כל־כך. ממזרית וגם

מצ מה בדוק מעוניין, עוד אתה ואם
ל אין משלה, פחות עם שלך. הם״מ

סיכוי!
★ ★ ★

השבון נער
באמת! מסעירה מודעה הנה
 ו] על זמן הרבה כל־כך תסתכל' אל

מבטי! כן יותר, מוצלח האוביקט תמונה,

השרוע נער
 כמע שהוא גם מה פלוס. 18ה־ בן .37/70
 החתו ברק עם הירוקות שעיניו בטוח

אחריו. קסם בחבלי יוליכן
 כהלנ שלא אותו תביני שלא מחשש

 פין להכין הוא מבוקשו שכל מסביר הוא
מהצבא. לשוב יוכל אליה בעורף, שקטה

 ו ו נ ,ב הוא שלו התחביב מאד: חשוב
 ולהצל בתחרות לעמוד מוכנה את אס אז

לך! יבושם שלך, לעשותו

★  ★  ★!

ממני? רוצה אתה מה 35/70
ל לנפשי נשבעתי מזמן מצטערת, אני
 אין שאצלי בך ספרותית, מביקורת חדול

סיכוי. לך
 כל להזהיר לעצמי חובה רואה אני אבל

 רחובותיות יצירות מפני אחת, חווה בת
כמו* מכתבים, במקום הנ״ל יכתוב אותן

 / וקבעה, למולי גבהה היא הספר ״אצל
 / ופרא, גדל שערי ראה / מנותק! אתה

 — סככות / נשרכנו / עקרונות! יש לי
 אין לי / לוחות־מודעות. — חלונות־ראווה

 גס אפשר / חשיבות חסר כל / עקרונות
אהוב. / האמן / להיפן

 המשכתי / חברתה פגשה היא ״בסיבוב
המקרר.״ עד / נעליה

לך! אמרתי
★ ★ ★

עלינו ירדה

כסדום צדיק היש
----------------מ**ע*ד־

 תוהה אני במדור, זה מכתב לפרסום עד
 אצבעות 20 עם מסתדרת 36/70 איך עדיין,
בלבד. גפיים בשתי

 עשרים אחרת: קצת זה בתל־אביב אצלנו
ב מתחלקות אלוהים לנו שנתן האצבעות

 כות! הייתי לי אזי במקומכם, אני אילו
למה? כך וכל ,38/70ל־

 תעוה טוב. הכי לסוג שייכת ״אני
 ו; הפלפל כל — ובכלל חיוניות, בגרות,
מלח.״

 והטו המתוק הסוכר הסוכר. את שכחת
ו׳ ?,11157 01,7\85 שמכונה ,״מה

 בצו לי הציעו גבוהה. משכל מנת לי
 שי בחיי פסיכוטכנית. בוחנת להיות
.אבל עצמי, את להלל בעיני חן מוצא . .

 5—27 בן וגבוה יפה בחור ״המבוקש,
 אופק את והרחיב העולם את קצת שראה

 ומשכי טובה, ממשפחה להיות צריך והוא
 1 נדיר• דבר בכלל זה אבל ג׳נטלמן, רצוי

 לטל: שיצליח כזה, להיות עליו פנים, כל
 החב של הבורגניות בזרועותיו אותי

הקבוע־שהולכים־אתו־שנתיים.
 ועדיין קיים כזה בחור אם ״׳ובכן

 ! יהירותו על קצת שיוותר אז נחטף,
 * חלומותיו. נערת את ימצא תגמול
 שיחע ולא הרצפט, לפי באמת שיהיה

 התכונות!״ לבעל עצמו את
יודע... אתה מוכרח, לא אתה


