
ד ב,סחנה׳ שישבת מבית־שאן, י. א. א  ו
שן אומץ, ז י שלם, שבוע מ ז  לענות נ

לי אולי במדורי. א מר של זודעתו אי  תו
 ,מספר׳ איזה אל חוזר, בדואר לי, :תוב
בן ופנה ת כ הפרובינציאלי? מ

<= ★ ־* ★
 את ביקשת בו אלי, ששלחת בפתק יוסי,

63* של וזובתה /7 ת ,1  ירוקת־ הבלונדני
טבת עיניים חת האברים, ומחו  את לציין שנ

תובתן.
ת, זאת עשה אנא, רו  נשכרו ותצא במהי

וזהירות...★ ★ ★
 בית־ספו־ בוגר פה: ינו יש מד, תראו

ה (על מספרים השונא (סיני), קשים זיים
 .65/175/23 חזק: מספר זאת ובכל יד)
מ פחות שנים, 23מ־ פהות לך, אם אז
 מתוסבכת, אינך ק״ג, 65מ־ ופחות ס״מ וז
ה כל כמו מיה להתחתן מבקשת את זין

 בלונדיני, ״אשכנזי לך קנית הרי חרות,
 !!!״ וזהירות ממושקף, וכן מזוקן, ן

של לך אגלה אז מפקפקת? עוד את
!! מכונית אין 101/ד

מת אני★ ★ ★
שן! גס קרבי! חייל הוא לי, אוי  ו־ ביי
 טיולים! אוהב לכל, ומעל מנומש! פילו

שג שתקבלי :די  כמה הרי יותר, מעמיק מו
תיו:  לבלות לי נמאס ליו נמאס ״די, מילו

תי מרבת ת שו ב להסתובב או לבד, חופ

השבוע נער

 י מזמרת טיילור ליז זה, מה
 אגל לי. להאמין מוכרחים לא אתם

טיילור. ליז לא בכלל ו
 תא- אז אולי היטב. עיניים שפשפו

 עיניכם: למראה זינו
 דבר, לכל גבר גבר, מופיע בתמונה

אבריו. רמ״ח :כל
גר בחור .23ה־ בן לה״פמיטה זהו

 המ• לשחקנית מפתיע דמיון בעל זני,
 הסרטת שבעת כן כדי עד !ורסמת.

 לק- כאשר לטוב, הזכור ,קליאופטרה"
 טיילור, ליז חלתה ההסרטה סיום יאונ

 מקומה. את למלא לה־פמיטה זוזמן
 הסצינות את זוכרים לא כבר אתם אם

 ההקרנה את תחמיצו אל אז ־אחרונות,
 להיווכח, כדי רק הסרט, של זחוזרת

דברי. בצידקת תצליחו, זם
 מפקפקים, עדיין זאת בכל אתם ואם

 בקרוב, בהופעתו, לחזות תוכלו זרי
בארץ. הלילה ממועדוני :אחד

ם חיילים עם מטרה ללא עיר אח משועממי
רים.

 לה שגם בחורה איזו להכיר מת ״אני
ו נמאס

? נמאס ד ל־ הצדיעי־נא אז לן ! 102/ס

* י * * * ׳ * :

1ש־ אשמר, אני כלום 0 3 /7  כל מרגיש 0
בודד? כך

 ר,ברנשים כל אם לדעת, רק אותי מעניין
 לפתע, מתמלאים, בגליל, לטיולים שיוצאים

וזוע השני, המין לבנות ערגה של גודש
 הצילי אנא הושיעי! ״אנא כמוהו: קים,

״נא !!
ידי? לו להושיט כדאי מה? אז

עריגיטר★ ★ ★
1 כותב חתיך,״ ״איני 0 4 /7 שאם1 ;0  לכך״
ה, חיפשת תתאכזבי.״ כז
 גס הוא חיים. ומלא תוסס כן הוא אבל,

 אביבים. 21 לו מלאו עתה שזה חיפאי
ן שילד בטוח ליו אם אצלו, ל לוייו טיו בי  ו
שן. משאת הם הטבע, בח-ק  בלויים גם נפ
הב, הוא אחר מסוג רקודים. ובפרט או

תיין  תלחשי רק אם שחקים, ירקיעו מניו
 גיטרה. עלי מנגנת שאת הזה לטמפרמנט

מן להקים ישמח אפילו הוא !1 צמד ע
ת האם האמת, את מזה? ליותר חיכי

★ ★ ★
הגלים הגד

1 שואלת 0 5 /7  ״מול^ושה״לערד־ :0
 ,20 בגיל 204 כבת זקנה שמרגישה רצינית
ב חיים ואוהבי מעמיקים אנשים ושפסו

עולם?״
,רותי׳. אל פונה היא מסתבר, בסוף,

בכל־אופן, בעיני, אומרים. כך ״נחמדה,
 כך כל מצלצל זה אבל מחמאה, זו אין

 מוזרה.״ להיות שנמאס כך כדי עד שגרתי,
משמ יש שלרצינות אלה את מחפשת והיא
ההווה.״ להבלי רק ״ולא ביניהם, עות

 ״כולם אותיות: סלסלה מכתבה, בשולי
 ל־ נעים והפעם אותי, כולל עלייך, סומכים
!! חנפנית לא שהיא תטיקו רק אז הכלל.״

★ ★ ★
קטן״ ;,מוח

1 0 6 /7 ן אלי, מכתבו את הפנה 0  אני א
תו מפנה ל לעזור תוכלי ״האם אלייד: או

כסוני?״ אומלל אדם
תי ששטחי אדם ״אני אינטלק הם התעניינו

 מצאתי לא עוד היום ועד ברובם, טואליים
מי בעלת לווית בת ו זהים. התעניינות תחו

כן הסיבה זאת תי ל שו  סובל אני שבחופ
ב ומשתעמם.  הן מכיר, שאני הבנות ״רו

ת ת בעלו מו ש היחיד הבידור ביותר. קטן׳ ,
ת הן רו  הזול הסרט או הדיסקוטק, הוא מכי

 למצוא לי לעזור תוכלי האם והאינפנטילי•
חדת שונה אחת מיו  מזה? יותר שמחפשת ו
ת צריכה שהיא מזה חוץ  קני- בעלת להיו

כמו צריבה, היא מתאימים, רוחניים מידה
ת גם בן או בעלת עדינה, נחמדה, להיו
מבין. טוב פי  כזאת, אתת וקיימת במקרה ו

ת היא מנ מכתב.״ אלי לשלוח בזאת מוז
. הזהרי, אז  ״ואחרי צועק: כבר הוא כי

ת  היא אם לקבוע אוכל קצרה, התכתבו
ן יש אם טוב, לי.״ מתאימה ת ל דו ה תעו
ת חו ת׳ תל־אביבית שאת מוכי עי  ושפקחת ,גז

 שעברת כמעט הרי שנה, 18 לפני לא עיניים
המבחן. את

בהצלחה!
★ ★ ★

עוגדות
ת מוכרחה אני  ל- מראש! בן, להתרו

1 0 7 /1  שה־ ולטעון להעיז חוצפת יש 0
רי, פירסוס  יזיק. לא הרי •ועיל, לא אם במדו

ת לפקפק מנסה כבר הוא ואם בדו מוגמ בעו
 אשר את לנחש יכולה כבר את הרי רות,

מנו: לן מצפה מ
אליות של שנים 24 וביי שקטה סטודנטי

רן נאה גם לומר אפשר שנית. או  170 כל ל
 אם במיוחד ישמח הנ״ל כן, שלו. מ ס״ ה

עניין. ומבינה משכיזלה יפה, תהיי

וו! 1
 - במרס 21

באפריל 20 ן

 אתגרים, אוהב אתה
ה שהשבוע ספק ואין

 אחד. לך יזמן קרוב
 תוקל בתחילתו כבר

מאור על־ידי עבודתך
 שיהיו חברתיים, עות

 אתה בעבודה. קשורים
 מוזמן להיות עשוי

לעבו חברים על-ידי
 שונות. למסיבות דה

 לקבל לך שקשה תגלה הקודם, כבשבוע
ועסקים. עבודה בענייני ישירות תשובות

¥ ¥ *
ת מרדות  יפריעו קטנו

ה בתחילת שלוותך את
 אבודים, מכתבים שבוע:

 במיש־ עיכוב אי־סדר,
ת לוחים מרגי וקטנוניו

לק קרוב. אדם מצד זה
שבוע סוף ראת המ ה

לג ותוכל יתבהר, צב
 השלבים לביצוע שת

ת הראשונים כני  הג־ בתו
רן השבוע — שור בו  מ

נאה. הופעה על הקפידי
- * +

ה  בת שלן. זול
הרומנטי. בשטח

סאוחיס

 אותן מהסובבים אחד
 ותדבר השבוע, יחלה
 מלוא את ידרוש

 ייתכן ליבן. תשומת
ב לטפל שתיאלץ גם

 אם ידין. במו חולה
 נצל פנאי, לן יישאר

 בחיק לטיולים אותו
 — תאומה הטבע.

 ונשוי מקסים גבר
 בפני ותעמדי השבוע, לחיין ייקלע
לפיתוייו. שתסרבי מוטב עצום. פיתוי

1 1 1 1 1

שבת את אם  עליו חו
טב ברצינות,  שתדחי מו

עתה, לעת ההחלטה את
לוק את שבכן למרות

מן על חת צ  סיכון ע
ם מסויים. תיי התייח בינ

ת אליו סי בו  יוצאת בחבי
 לו ועזרי הרגיל, מגדר

 בו מהמתח להשתחרר
 עם התייעצות נתון. הוא

 תועלת, שום לך תביא לא קרובה ידידה
עתן, כי, די הפרשה. בכל מעוניין צד היא לי

★ ★ ★

 שרוי אתה בו המתח
 תת-הכ- מסיבות נובע

שלי לן שאין רתיות,
תע טוב עליהן. טה
 עם תתייעץ אם שה

 במידה — מומחה
 עד ישתפר לא והמצב

 רגיעה השבוע. סוף
 עם ביחסים יחסית

< לן תיתן קרוב אדם
 את ולהפנות להתאושש, השהות את

 לן. שמצפה חברתית להתקדמות מירצן
★ ★ ★

 נוצר שממש שבוע זהו
לן. שבי לן ב  בכל לד י
ל טוב שבוע מעשייך.
ם הימורים סיכוני פי ו

בתולה, בת לן, ננסיים.
 נעימה הפתעה מצפה
השבוע. בסוף מאוד
זו שתהיה לוודאי קרוב

ת פגישה _____________ בלתי־שיגרתי
 ותרי מעניין. אדם עם

־זוגן  שהצדק למרות לו, החשוב בעניין לבן
תן. מן. מאושר. שיהיה הוא שחשוב מה אי עי

ון1ו0 ן
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 מאחורי המתרקם
ת איומה. עצבנו

ם הגבלה של הרגשה  עלין תכביד וצימצו
שן מ ר בעיקר השבוע, ב שו  החברתי. במי

 החברה כי ההרגשה ע? להתגבר תתקשה
תן מרחיקה  בגלל או

 שעשית כלשהו מעשה
שהגיע מכבר, לא ב ו

 ידי־ לידיעת אלה ימים
. ן י  להכחיש טעם ן א ז
 יקשר■ כי העובדה, את

ה על להתגבר עלין
והתנכ זרות של חיץ
תן המקיף רות  מכל או

 לא זה מצב אולם עבר.
שן מ  ימים. לאורך ״

שכחו מעט עוד ואתה הפרשה את כולם י
ס שוב ע המקום את תתפו בחברה. לן המגי

* * *
 כה־ על להעיק עלול משפחה בעיות נטל
 לן יגרום הדבר השבוע. לאמצע עד פין

וזועף, רציני להיראות
 עלול אומנם ואתה
 בבל רצינות-יתר לנהוג
 ולהוסיף בעיות אותן
ל מיוחד. נטל בבן

לה תוכל זאת עומת
 על וגם עצמן על קל

 תשתדל אם אחרים,
 התחשבות יותר לגלות

מעשין. בכל וטאקט
 הנראות אלו, בעיותין

 מן זח ואין ותוקלנה תלכנה כבדות, לן
עליהן. תתגבר השבוע סוף שעד הנמנע

 מובן, ובלתי מוזר משהו
בן,  לן גורם כביכול, ג

ן נדמה שהו ל שר שמי  קו
מן לגזול קשר ה את מ
 קשה ביותר. לן יקר

 הן אלו שדאגות לומר
נן פרי ו מי  אן בלבד, ד

דן  שהן לציין יש מאי
 רואה ושאתה מופרזות

 מהירהורי מדי יותר
בן. הש מן התעלם לי

_____________ והת־ והרכילות מועות
פן נהג או  כאילו טיבעי ב

ה זו דבר. אירע לא תן תהי ב שו המת ת
תר אימה רעתן. את הדורשים לאלה ביו

★ ★ ★
 להשתלט ולפסימיות לייאוש תיתן אל

 החגורה אא להדק תיאלץ אם עלין,
לא בלתי-צפוי באופן

ה כספית הוצאה חר
יכולתן, מכפי גדולה

ה המשבר כי זכור
בל זמני הוא כספי

 יותר לא ויימשן בד,
מו שלושה. משבועיים

 עתה כבר שתתחיל טב
 תקציבן את לתכנן

 יוחזרו בה לתקופה
הכס־ החובות בל לן

 צפוייה הנוכחי. למצב
מהר. יסתדר הכל אן

★ ★ ★
 הכשרה לן שדרושה להיווכח עלול אתה

 את כהלכה למלא כדי נוספת מיקצועית
דן, קי ם וכי תפ  מועמדי

ם מתאימים שרי יו ומוכ
 את לחטוף עומדים תר

ה שיחה המציאה.  גלוי
תע רב־השפעה אדם עם
 בעייה לפתור לן זור

ביו הטוב הצד על זו
 שוב — דלי בת תר.
 קאריירה בין נקרעת את

ב ואהבה, שו  משבשת ו
 שלן העצמית החמלה

ת את כונו ליין. נ קו לין שי  עם להתייעץ ע
בדבר. נוגע שאינו ונייטראלי, קרוב ידיד
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 שהביאון פיים
זמנית נסיגה לן

■->1.613■

★  *
ל שעלול עדין מצב

במי השבוע היווצר
 ידרוש המשפחתי, שור
רבה, סבלנות ממן

לרו שאינם ויתורים
 של רבה ומידה חן

במיו וטאקט. בגרות
 הדברים אמורים חד
במח רווק. אתה אם
הש של השנייה צית

 במישור חיובית מהתפתחות תיהנה בוע
זמ תהיה אשר החברתי או הרומנטי

האמי המשמעות את חפש בלבד. נית
 אלין, קרובים אנשים של בדבריהם תית

הצורן. במיקרה להגיב אין ותדע
״־־ *<***■* יי״
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