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 עד התרכז שבוע
 בעכו- שאפשר מה
 שבוע״שגו- בעוד תך.
 ל־ לעבור תוכל יים

 לתקן השתדל עשים.
 הת* שניתקת. [שרים

 חובות בסילוק כז
 וס- ומטרידים טנים

 מה־ מיכשול כל ק
 בכו- הכל עשה רך.
 של ברצונות תלוי תהיה ואל עצמן ות

קשת. מזל בן עם רומן לך צפוי הרים.

 בני״משפח־ עם סין
 להעסיק עשויים *

 לראש. מעל עד תן
 ורק אן מתרכזת י

 לב שמה אינן לדין,
הפ המשפחה. יאש
 לן צפויה נעימה גה

 אל השבוע. זמצע
ל בהשקעות ;זים
 תעשה אם ארון. יוה

 הזדמ- אחד ברגע לאבד עלול אתה ן
יותר. או שנה משן תשוב שלא ת

-¥■ * ■4

ת בנימוס, וב באלגנטיו
ב מסוגלת את שקט,
 החיים את למרר החלט
אותך. הסובבים לאלה
 זאת תעשי שלא מוטב
 את קחי השבוע. זווקא

תן בני ח שפ ל וצאו מ
 תוכי הטבע. בחיק טיול

תין ו ניו נ ז  להגשמה י
 תשמור רק אם מלאה

חן  תסתבך אל התרגשות. בשעת רו
נן ומטורפת, קלה לכן, בנוי אי

שוו
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ב שב השבוע בתחילת
 לצבור השתדל שקט.

ע מנוחה. שבו  הבא ב
ך לכל תזדקק תי  כוחו

 גם והנפשיים. הפיזיים
הש כדאי סרטנית, לן,
ע להתאמץ. להפסיק בו
 תראי לא וכה כה בין

 עם יחד בטירחתן. עמל
ס, כדאי זאת סרטנים, לנ

סון התחיל ח הב לעומת מצוקה. לשעת ל
פן עתידכם הרעות ורות בו צו אושר. בחו

★ * ★

של הזמן זה ושבוע
 אריות. לשאוג, ם

 ב- להתבסס שתדלו
הר עבודתכם, וקום

 והרחיבו בפעילות ו
התעניינות תחומי ת
 יהיה לא עמלכם ם.

תקצרו אתם שווא.
___________ נסיעה הפירות. ת

 מתכנן אתה ותה
 הפ- השבוע. סוף־סוף תתבצע רב, זן

נחת. לן תגרום נורמלית, לא עה
★ ★ ★

ן אהבת י קב מגיעה. חי
תו לי ת או עו רו פתו בז

לן. הוא חות. שבי אי־ ב
ת תמשיכי תו  חיים לחיו

רין מאושרים. ב  למקום ח
 את לנצל מנסים העבודה

שלונן, בהם. הילחם כי
פו הרי תוותר. אל בסו

ל_____ הח הוא אתה דבר ש  ב־ התייחס הם. ולא זק • י, ן
ת קו פ א תן לבני ןז ח שפ  לפרו־ תיגרר ואל מ

חזד^ ח^וחז ת להרבות !קצתו ובטיולים. במסעו

 השתדלו דרכים, פרשת על נמצאים אתם
תו הצעד את היטב לשקול  עומדים אתס או
היזהרו. גורלית. תהיה קלה טעות לנקוט.

״___________ מצפות מאזניים, בת לך,
שבוע ה זה ב מ היתק נ

 אם נעימות. לא לויות
ן תדעי  במקור לטפל אי
 אי־ מכל תיחלצי הרע,

תנ אם אבל נעימות.
ת, הגי לן המצב בפזיזו  י

ה לסיום עד ויחמיר
 — פעם ועוד טראגי.
שור 1 היזהרי  הפי־ במי
בן נאנסי צ  לא השבוע מ
פנין אם ביותר. מזהיר  כלשהי, עיסקה ל
שוב לתוכה. נכנס שאתה לפני היטב ח

★ ★ ★

עק שלכם שהשבוע זה הוא הרושם
מצפות לראות שאפשר כמה עד רבים•

 נעימות הפתעות לכם
השטחים. בכל ביותר.

 בזרועות אותן קבלו
ל והשתדלו פתוחות

 אבל הסוף• עד נצלן
שאתם אומר לא זה

 מעור- לקפוץ צריכים
 לו בטוב התחלקו כם.

אנשים עם זכיתם
לן, אליכם. קרובים
 השבוע מצפה עקרבה,

נצי האהבה. בחיי לא-נורמלית הצלחה
כזה. מזל מזדמן פעם כל לא ליה.

★ ★ ★
ן יימשך הוא ואפור. שיגרתי שבוע הר כ

את לעבור לא להישמר עליכם זמן. בה
 את ולהפקיד הגבול

הגורל. ביד עתידכם
מ שלן הפרידה תקופת

 תימשך אלין קרוב אדם
ב אבל למצופה, מעבר
שוב הוא דבר של סופו  י

 כמו אותו קבלי אלין.
גו עם והשלימי שהוא
ב הצליחו לא את רלן.
פן פנים שום או  לשנות ו

תו קי ורק או  בכן. תזי
מן זה תיכננת אותה הגדולה הקנייה  רב, ז
רועשים. בגדים לבשי נוספת. פעם תידחה

★ ★ ★
 יהיו הן השבוע, הפתעות לן יהיו אם

בן תולים עלין הממונים טובות. כולן
תאכזב אל — תקוות
להו השתדל אותם.

ו אחריותן את כיח
 הדבר כשרונותין. את
מעיניהם. ייעלם לא

 המרגיזות ההשפעות
 השבוע עליך הלוחצות

 אם — לפוג עשויות
 צא מעמד. תחזיק רק

 לטיול השבוע בסוף
יש החופשי. באוויר "י ״*

 ואם — מאוהב אתה מהצטננות. להיזהר
לאושר. בדרן אתה באהבתן, תתמיד

★ ★ ★
 אדם עם ידידות לן תגרום ניכרת אכזבה

 בחוג השבוע סוף את בלה מזמן. שהיכרת
יצ את רסן המשפחה,

רצן את והפנה ריך,  מי
ת לשיגרות  וברו־ בונו

ת כות. המר ההשפעו
ת גיזות,  עליך הלוחצו

 לפוג עשויות השבוע,
עצ תשקיעי לא רק אם
ת מן  בטחנות־ במלחמו

לתקן יכול אינך רות.
הו העולם, את ______________ טיבם ז
 ■ז, יי■ לע־ מה ואין החיים. של

 והיה• בעבודה אדיב היה זה. נגד שות
י לוויתורים, נכון לטובתן. ורק אן זח נ

* * ★
ה ביחסיין הישמרי

 אם עימו, אינטימיים
 ואם לו נשואה אינן

חיי״מש־ תיכננתם לא
או הוא לעתיד. פחה
 השתדלי בכנות. הבן

ולהת מבינה להיות
ב כי בסבלנות, אזר

יש־ זה דבר של סופו
תוכ השבוע לן. תלם ־׳

 האזנה חושיין. בעזרת יותר ליהנות לי
יופי בתערוכות וביקור טובה למוסיקה

 שמציעה העצות חדש. במימד לפנין עו
בכ נאמרת ביותר הקרובה חברתן לן

ארוכות. בנסיעות היזהר דג, אתה נות.
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שנאה... אהבה,
 זה: את לשמוע פשוט, מוכרחות, אתן

שלמות. שהן :שחושבות הנמרות ״לכל  מו
ת אפשר שאי שיודעות לאלו ובמיוחד  להיו

 לאהוב להן מפריע אינו זה ושכל .,,מושלמת
 חווה את וגם וטיולים... הפלגות טבע, יום,

.אלברשטיין . .
שונאות החיים, את אוהבות  משטר צבא, ו

ת זאת עם ויחד בכלל. ומיליטריזם  מוכנו
 המשרת קרבי חייל עם להתכתב או להכיר

. מקסים הכי הים לחוף . ם. ל עו  קטן פרט ב
ת להיות צריכות הן וחשוב,  ומטה 19 בנו

 לאלו ,ומטה׳. מדי יותר לא בבקשה אבל
ה שתשלחנה דומה..,״ תשובה — תמונ

 39/70 של־ לכן לומר לי איכפת לא
רמי. קוראים

★י ★י ★

הרא במיליון עדיין מסתפק שהוא כנראה
שלך. שון

 מהסקם־עוצר־ד,נשימה לו איכפת כן אבל
 הנשואה. שכנתו של לזה בדיוק הזהה שלך,

הזו!!! החמדנות ממש! מחריד
 ־29שלא־תהיי־בת־יותר־מ־ לו איכפת כן

 האנטי־דתיות־המוחלטת לו איכפת כן שנים•
 לכל הפתוח״ ״ראשך מאד לו ואיכפת שלך.

הכיוונים!!!
אופניים. יש 4י3/70ל- שכחתי: עיקר

י ★ ★ ★

חורפים
לגמ מתחילה ואני כזה אחד מכתב עוד

:44/70 לכס הכינה מה תראו גם.
ת פו  מעל־ את לי צייצו מאד) (נציים ״עו

להצטרף עפה ואני להם. — הטובים ליין

צבעיםב לאהוב
 להסביר^^ד/סגללוא רוצה אני כל קודם

 עם צנחן אלא צנחן, סתם לא אבל צנחן.
 דמ- קצת שטניות. ושערות כחולות עיניים

 אדום- בצבעי אותו רואות כבר ואתן ייו׳
כמובן. הכומתה עם כחול־צהוב,

 עם בבנות רק מעוניין הוא למה אבל
 להבין. הצלחתי לא אני זה תכולות? עיניים

 כומתה אותה את להן לחבוש בכדי בטח
מהצבא. הביתה חוזר כשהוא מפורסמת,

★ ★ ★
המינים בין

 שנים. 28 כבר מלאו 41/70ל״ טוב. מזל
תן להזהיר מוכרחה ואני  שהוא מראש או
ה כמו: מילים לן יכתוב פ ו ק ת ה . . . שעבר ״

 החיים שנקרא בבית־הספר הרבה, בה תי
. . . ״ או ״ . .  מלמדים שהחיים נאמר הרי .
״ את . . ם. ד א  מסוג דברים וכהנה וכהנה ה
זה.

מן לפני עד הנה הוא מזה חוץ  בן קצר ז
תו והיום, נידחת, מושבה משע בעיר, בהיו

כזה?). דבר נשמע (איפה נורא. לו מם
 הגבוה החזק, הגזע על נימנה הוא כן,

ת מחפש היא הצלתו את והנאה.  המין בדמו
 אן גבוה, לא אף יפה, דווקא לאו החלש,

, .25—20 הגילים בין
אומרת. הייתי המרובה, את המכיל מעט

★ ★ ★
לא? אי בן

 בני ,41ד/0 התכוונו למה רק אותי מעניין
נח בחורים ״אנחנו בציינם: 22וה־ 23ה־

הצעי הרוח ואשר לבלות, שאוהבים מדים
 האם ביטויה,״ את דורשת בנו המפעמת רה

 בהכרת גילוי לידי באד, הנפש התבטאות
?40—35 בגיל נשים
 לא אבל לומר, כך כל יפה לא אולי זה

לא. או יצליחו הם אם לי איכפת
★ ★ ★

הטהורה" ״התבונה
ה של עטו כחול לנוכח דום, נאלמת אני

 הלז: ירושלמי
 / איימי אי־בזה תהי ״לו

ת אשר  / לבבה בחינניו
 / לחומת מעל־ומעבר אחלוף, אדלג,

/ הריקנות; השעמום, הבדידות,
בן של פלאי־צליליו רעם לא כי  / בטהו

/ הריקנות, חלל ימלא
 / שקספיר של רישפי־חרוזיו להט לא

ת מפץ יכרכר מ  / הבדידות, חו
ה זיקת־מעוף לא של הטהורה״ ״התבונ

/ קאנט
השעמום. תיקתוק יאלום
/ קרן־יער ותקיעת שם, את באשר ״את

/ את קטעה ממכורתו לביא שאגת אז

 ״העולם של הצילומים שחידון הגל
ה את שם להכניס מתתי נגמר. הזה״

 הייתם שלא למאה ואחת הזאת תמונה
השמנ הגברת זאת. מי לעולם מנחשים

 אל לא, — אלא אינה שבתמונה מונת
 שהיתה מי דורס, דיאנה — תתעלפו!

ה של פצצת־המין שנים עשר לפני עוד
 למי זוכרים. אתם אם הבריטי, קולנוע

 היתה מונרו שמרלין מה :אז זוכר שלא
 דיאנה היתה לצרפתים, וב.ב. לבריטים
 החליטה היא ,38 בגיל עכשיו, לאנגלים.

 להפריע צריכות אינן הטובות שמידותיה
 פצצת בתור לא אם הבד. אל לחזור לה
 תעשה היא סתם. פצצה בתור אז מין

חודשים״. שלושה ״אחרי בקומדיה זאת

מת לפריחה מקווה — שלך התקוות לחלקת
אימה.

פן רחב. — גופי פרשת ״הרצפט: חי דו
ת  מתלתלת שדופה צמחיה סלקטיבית. צוני

 ניתנים אינם — פרצופי מבעי לכתפיו.
 תוכי (רמזורים). הרבים במבעיו כאן להאמר

תמיד. חורף —
תו רצון ״בקשת שוב חזק. חצוב — היו  נ

ת מאלה אחרות רוחות שבו ב לידינו הנו
לנ הזאת הארץ את אוהבת חמימה. פשרה

ת בה. דוד ת אדמותיה את להחיו  בהן. לחיו
בן, תמיד וחורף בן.״ כמו כמז
רן אין ירו בת היא 44/70ש־ לספר צו
שחוברה־לה־יחדיו. זו שלים,

האיתות? נדלק מי אצל אז
 / ואמצי היגלי מחשבותייך, אמות ד׳

תיין לו  אלי־מחבואי.״ מי
 לספר תדעי שאס לנחש לעצמי מרשה אני

הגאולה. לו תבוא מרקוזה, על 42/70ל־

★ ★ ★
לו איכסה כן/לא

 איכפת לא מכוערת. שאת לו איכפת לא
בבנק. לירות מיליארד לך אין אם גם לו

★ ★ ★
למכירה

אוהבות: שאתן מד,
 לו .45/70כ־ ממוספר שלי• הקולגים אחד
 דעת, בדיחות של שפע שנים, 24 זקנקן,

 כרוני. וחסרון־כיס מיקטרת
לקנות? רוצה


