
 הטוב. מידידך הר
לכ אדישותו ■ות
 הוא לבעיותיך, ה
מד צעד לנקוט ל
 שתהיה שכדאי ו,
 אל לקראתו. ו

 חפו־ החלטות ליט
 תסתכסך ואל

 לעבודה. חבריך
ה בחיי — טלה

 מר־ שינויים השבוע יחולו שלך בה
אהבתך. לו לגלות תהסטי אל ;י-לכת.

* ¥ ¥1■

ב הכל לא זה העבודה
שתת הזמן הגיע חיים.

 על יותר לחשוב חיל
 ולהקדיש משפחתך בני

לב, תשומת יותר להם
תזד הקרוב בעתיד כי
ו אהדתם למלוא קק

לש תהסס אל הבנתם.
 אנשים של לעצות מוע

ובעלי ממן מבוגרים
 נשמי עצותיהם אם אפילו משלן, רב ון
זהירות. הסיסמה שור: בת מיושנות. ז

★ ★ ★

 נפלא. שבוע לך פה
ב המתוחים חסים

 ובמקו- יירגעו, ודה
 נעי- אווירה תבוא

 שתאפשר ושקטה,
 מלוא את להקדיש
 לעבודה וומת־הלב

 שנדמה נערה, ורת.
 מעוניינת שאינה

הפ עימה תביא
 ית- ביניכם הידידות ויחסי נעימה, ה

לאהבה. יהפכו הזמן במשך ואולי קו
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עס של המהיר הקצב
ל ותיאלץ יתגבר, קיך

 שמור בלחץ. עמוד
תג ואל כוחותיך על

 אל תישבר. פן זים,
עיסקות, לדחות תהסס
 טובות הן אם אפילו
ה את כל קודם ועשה
התחייבת. אליהם דברים

ל יעמדו משפחתך בני
 שתקדיש זמן כל המצב, את ויבינו ן

בשבילן. לא הוא סרטנית: לב. תשומת

★ ★ ★

שר העצמי יטחון
 בעבו- לך יסייע ע

 ידידים. וברכישת
 לבוס קצת זחנף

 כבוד, פחיתות לא
 שה־ בטוח אתה

 העלאה תהיה !אה
 עם היחסים !וכורת.

 יש־ אליך. קרוב ז
 ויביאו מאוד, יו

 אדם של קצרה נסיעה חברתית. חה
בחייך. מה למבוכת תגרום אליך ב

★ ★ ★

מופרזת, מאכילה השמר
הבטי בחוקי תזלזל ואל
סיכסון־ בדרכים. חות

 לן לגרום עלול שכנים
 תתפתה אם אי־נעימות,

יתר־ בו מעורב להיות
 תסמוך אל על־המידה.

ה המלאכה בעלי על
 ובדוק בחפצין, מטפלים

בת עבודתם. את היטב יי ^
 תש־ ואל ביישנית, להיות תפסיקי ה:

אוהבן. באמת הוא אם הזמן כל אותו

 במקום־ לן שניתנו להבטחות תאמין אל
 שכל דאג נאיבי. להיות ותפסיק עבודתן,
ה בחוזח. אותן והבטח תשמרנה, זכויותיך
 זוגן בת של קרירות

 קצת, עוד תימשן אלין
 ולא הבנה תגלה אם אן

 בת־ יעבור. זה תלחץ,
 אירועים — מאזניים

 של בחברתה חברתיים
 יגרמו מבריקה אישיות

 והתרגשות. הנאה לן
 אלין תגיע גם השבוע
 ששלחת למכתב תשובה
 בעל אתה אם לחו״ל.

 השבוע תהסס אל — בהירה חיצונית חזות
מובטחים. לזכות סיכוייך האדום, על להמר

★ ★ ★
 לילדיך תשומת־לב מספיק מקדיש אינך

 מבפנים אותך אוכל משהו ולמשפחתך*
לאדם אותך והופך .<

 טיולים סבלנות. חסר
 ומנוחה הצח באוויר
 יותר לעסקיך יועילו

— עקרב בת מדאגה.
 ידידתך אשר העצות

 לבוש בענייני לך נתנה
 ורעיונותיה טובות, הן

 בקולה שמעי נכונים.
כל־ להיות והפסיקי

 במישור שמרנית. כך
ביו נעימה הפתעה לך נכונה הרומנטי

אהבתו. לך יגלה חשקת בו הגבר תר.
★ ★ ★

 בהן שאין כספיות בהוצאות תסתבן אל
 מפזרנות. יותר לן מתאים החיסכון תועלת,

 אותך תאהב לא היא
 כל את תבזבז אם יותר

שטו על לן שיש מה
ל שתפסיק כדאי יות.

ב יותר ותשב הסתובב
 תפסיקי קשת: בת בית.
על איתו ולריב לקנא

 עדיין הוא שטות. כל
תמ אם אן אותן, אוהב
למי יילן לנדנד, שיכי
 נעימה היי אחרת. שהי

משחור היזהר יופיין. על ושמרי ונשית,
סיכוי. לן יהיה לא לפינה. מעבר לן המחכה

★ ★ ★
מעודף כתוצאה תבוסה, תנחל השבוע

 אך שגילית. המופרז העצמי הביטחון
 מפני הירגע, דבר, אין ׳ב

 אתה דבר של שבסופו
תועלת להפיק עשוי
ש בדאי העניין. מכל

ות להתרוצץ תפסיק
 על לחשוב קצת שב

מטרי אשר הבעיות
 ולא באמת, אותן דות
לן. שנדמה אלה על

 הט- מלוא את הקדש
בעבו להתקדמות רץ ־י ־־׳

 — גדי בת משתלם. שזה ותיווכח דה
בגדים. על כספן בל את תבזבזי אל

קשת
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★  ★  ★
 לן להפריע האישיות לבעיותין תניח אל

לח במקום הסאה. את תגדיש פן בעבודה,
 הבעיות על היום שוב

תיפ לבלות, צא שלן,
 וחזר ידידים עם גש

 ותיק ידיד נערות. אחרי
 יביא שנים פגשת שלא
 נעימה הפתעה עימד

מאשתו היזהר מאוד.
 אליך, קרוב אדם של

 אותן. להכשיל שתנסה
 לן מצפה — דלי בת

 תצליחי ניפלא. שבוע
 השבוע זהו איש־עסקים: תעשי. אשר בכל

הרבה. תהסס אל לכן הרות־גורל. להחלטות

★ ★ ★
 ,באפלה לגשש הפסק
ה את לשאול ולפחד
 אלין הקרובים אנשים

 לא דבר שום שאלות.
 תקח לא אם ייפתר

לידיים. היוזמה את
 יעשה לא אחד אף

ל נסה בשבילך. זאת
 לבעיותיה הבנה גלות

ותיווכח זוגן בת של ״
 ביותר. הטוב הצד על יסתדר שהבל

 ואל נאיבית תהיי אל — דגים בת
 הגיע לן. שאומרים מה לכל תאמיני

 אחד כל שלן. ההגיון את שתפעילי הזמן
חברותיך.* בולל לעצמו, בל קודם דואג

תמים נהג היה היה
 על כלום יודעת שאינני לכם נשבעת אני

 סתור, שיער מאחורי שמחייכת הזו החתיכה
כטרמ חייל שלקח תמים נהג היה 15/70
 מספר הפיל ממכוניתו, הלה משירד פיסט.

הזו. התמונה ביניהן תמונות,
 מח הלב. את מרנינה שממש מזכךת כן,

ת־ את לאתר מבקש הוא שבאמצעותה עוד

15/07
ה יתר שכל לי !זבטיח הוא שלו. טרמפיסט

 משרת בה היחידה להווי נוגעות תמונות
הטרמפיסט.

אין. ולכם יש שלו כן כל תקנאו אל אז

★ ★ ★
השלישי הגוף

 לך לספר צריכה אני מתחילה, שאני לפני
 שערך הקוסמטית להצגה מתייחסת שאינני
 בגוף אותו שכתב עוד מה במכתבו. 16/70

שלישי.
 עם כן שהוא לך לספר מוכרחה אני אבל
ה ולאהבת מדיסקוטקים לפחד בקשר עצמו

סולידית. למוסיקה והאזנה קריאה
 הנערה, להכירך ״ישמח נורא בכלל הוא

 תל־ מאזור האינטליגנטית השקטה, הצנועה,
אביב.״
מכך? כפחותה עצמך את הגדרת וכי

★ ★ ★

שביניכן! לנשים מיועד
קר מיחידה חיילים! כולם גברים, קבוצת

ש בתנאי איתכן, להתכתב מבקשים בית!
.18ה־ גיל את כבר עברתן

 תשלחנה לא אס גס מכתב. לכל יענו הס
תמונות.
 מדוייקת, כתובת לשלוח נא פוקר, יורם
מנתבים! המון שתקבלו בטוחה

* *
.8.או.א0א

 כל — עכשיו כבר לי ברור אחד דבר
 17/70ל־ מיועדים יהיו השבוע של המכתבים

סיבה: בלי ולא
 ללכת לנו נמאס נואש, במצב 25 בני ״אנו

 יום כל שואלת והסבתא לסרט ההורים עם
ו ספורט אוהבי עליזים, אנו החתונה. מתי

מכתב. לכל לענות מבטיחים ברגל. טיולים
סביר, זמן תוך תשובה נקבל לא ״באם

 נואשים בצעדים לנקוט אלא לנו ישאר לא
לאופרה.״ וללכת
״המחפשים״. החתום: על
 לא דידי לגבי ככה, עלי תסתכלנה אל

רווקות. להיות תמשכנה אם לי איכפת
★ ★ ★

?8ה איפה אז
הגבו הבחורים כל איפוא תגידו, ״אז
סף על כבר ״אני ,18/70 שואלת הים?״

בר נורא אני אשמה. קצת גם ואולי יאוש.

 של במיבחן לעמוד מעוניינת הייתי רנית.
 שניים מפגישים אין לדעת כדי פשוט בררן

 מה הרבה לי שיש חושבת אני כמונו.
 פס־ לפרטים עוברת היא מכאן להציע.״
 נאה, ,180 גובה אודותיה: יבשים פורטיים
.23 לגיל ומעל לתינונית, מעל השכלה
 לא זה אבל תמונה, ביקשה אמנם היא
נקרא.

★ ★ ★

גערה אליו, כתבי

טנ ואפילו נערות! קרבי, חייל הנה הא!
אז ברחמנות. בו שאטפל ביהש הוא קיסט!
תעלה אותה משרה ליריקה איזו תראו

 היא שלי ״הבעייה בדרום: שם מפורסמת,
שי הקרביים. החיילים מרבית של בעייתם

נמצא אני יותר, ולפעמים שבועות שה
 ה־ את מקבל כשאני ואז, הבית, מן רחוק

 מקבל להם, מחכה כך כל שאני שישי־שבת
איומה. בריקנות פני את הבית

 בחורות מלאה שתל־אביב לי ״אומרים
 אותן רואה אומנם ואני ונחמדות, צעירות
חוז בדיסקוטק, רוקדות ברחוב, עוברות

 במובן, הוא, הקושי אבל מבית־הספר. רות
 כבר יכול אני מה מזה וחוץ אליהן. לגשת

להציע?
ל כתמורה שבועות שישה של ״ציפיה

לילות?״ שני
ער שיער לו שנים. 21 כבר מלאו לעלם

מש מאחורי המציצות חומות ועיניים מוני
קפיים.

 כבר סיימת או תיכון תלמידת את אם אז
מת את ואולי שלך, התיכון לימודי את

 לך אין באמת ואם ובאמנות, במדע עניינת
.19/70 אל לכתוב יכולה את לעשות, מה

★ ★ ★

וגפגע הציץ

 האוטובוס ריצפת על אותה ראה 20/70
שא מיופיה. ונדהם

הוא טעם,! של לה
■ ׳׳ £ ־;> אדו בדיו מבטיח,

אמ לא ״עתת מה!:
- 1 9 9 ! עד מנוח לעצמי צא

תתקשר היא אשר
לי!״ עזרו אנא אלי.

רח קוראים אד,
נחמודת, נערה מנים,

יעל, לשם העונה
מהכ שמסתבר כפי
התמו מאחורי תוב
מר תנו אנא נה,

?*יי 41 ־ ה של לנפשו גוע
■ן אולי הלז, מציץ

יידגע! הוא
★  ★  ★

הצהרת
* § < ן לעידוכין

חו הייתי אילולא
.מ כך כל ששת . .

חו הייתי לבטח אז
לעצמי. אותו טפת

20/70 לא לעצמכם, תארו
הא יליד שהוא די
בקלי ברקלי אוניברסיטת בוגר גם הוא רץ,

בכימיה. ראשון תואר ובעל פורניה
 עצמו להציג אפילו חושש אינו הברנש

 שיער עם כהה במיסגרת כממושקף למכירה
 לאחר וזאת בצדעים להכסיף שמתחיל חום
 של מ״ר 85ו־ ק״ג 78 ס״מ, 186 שנים, 32

 חיפה. בסביבות דירה
משתלה. ובעל גננות קבלן שהוא גם מה
ש 30—20 ״בת תמורת נמכר זאת כל

מחו גוף בעלת ומקסימה, יפה בערך, נים
 והכי השכלה״ או מהבית טוב חינוך טב,

 ליזה׳ ,מונה חיוך ״בעלת זה אצלו חשוב
 הוא יותר, עוד אותי להרגיז וכדי אמיתי.״

 אמיתית: שידוכין מודעת בכל כמו טוען,
) משנה!״ לא ״הכסף

 של תפקידו מה 21/70ל־ לו, ספרי אז
בחיים!!! הכסף




