
 למצוא עשוי אתת
ת בת-זוג אלי הו אידי

הש לחיפושיו דות
 חיוביים המזלות בוע.

תין וכן עבורך, חו  כו
 ל- השתדל האישיים.

 רג- את תחילה רשן
ם כל כי שותך,  החיי
 עד שהיו בעיות לפניך.

הול בלתי״ברורות כה
 ומסעירים נוספים מסעות ונעלמות. כות

ידידיך. את תזניח אל באופק. נראים
* ¥ *
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אידיאלי. שבוע זהו
עיי אותן תתקוף אמנם

 היא אולם נדולה, פות
 מלא אתה בת־חלוף.

 במישור עצמי סיפוק
ל עומד אתה העיסקי.

ההצלחות. לפיסגת הגיע
 הראש את תאבד אל

 בא כסף תתבלבל. ואל
תנ־ אל הולד, וכסף

 באוויר. מנוחה הרבה בת־שור, בחסכנות. וזג
 נכסף. אושר אותו את לן תביא — הצח

עקת* * *
הזי לא עוד זהירות

 ודאי ולך לאיש, קה
ב אפילו תזיק. שלא

בפ נהגת בהם דברים
להת לך כדאי זיזות,

 אהבה להיזהר. חיל
 ותפרח. תשוב !שנה
א יזבל  זמנית. רק הי
תו נסק  התחלת או

ל עשוי — לפתוח
את  לרכוש כדאי תאומה, לך, רווחים. ז

ת זשבוע במסעות. הרבו הדירה. א
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קינז
 אותה להעמיד הפסיק
 יש דבר לכל בניסיון!

 בוגדת לא היא גבול!
 חולמת לא ואפילו בן,
ממ סתם אתה כן. על
 ואם חייה. את לה רר

ש ן, חמ ח י  עליה ■מאס ז
 והיא דבר של בסופו
תח אל ממן. תברח

 תוכל שבקלות שוב
 מצפה £סרטנית לן, במקומה. אחרת זצוא

גדולה. ״ כסניון הפתעה זה וובוע

 - ביוני זג
ביולי 20

 נעים שבוע מחכה מאזניים בני לכם
לש והפסיקו הקליפה, מתון צאו ביותר.

 בעיות ייפתרו השבוע בפנים. הכל מור
ה בשטח ביחוד רבות.
מ האהבה אלת כלכלי.
 סוף־סוף אחרין, חזרת

 אל בן־זוגן. את תמצאי
 כמו אותו קבלי תהססי.
ב אותו שתפי שהוא.

 בן אתה, חוויות,ין. כל
ב תרבה אל מאזניים,

ואל מהבית יציאות
חרי משקאות תשתה

 קודמת הבריאות פים.
 מרחוק שיגיע נעורים מידיד מכתב לכל.

מזמן. אותן שהטרידה חידה לן יפתור

★ ★ ★
ח בקירות, תנעשי אל  לן. יעזור לא ז
 תמצאי- פיטפוט, שעל-ידי חושבת את

 את ז הזולת בעיני חן
או יחשבו הם טועה.

 נודניקית לסתם תך
תן. יעריכו ולא או

ה את לתקן השתדלי
תבי אחרת — טעות

 בת- להסתבכות. אי
 לשמור המשיכי עקרב,

 תוכלי עוד דיאטת. על
בסרט. תפקיד לקבל

ת לן יש הנתו כל א
היזהרי ארוכות. בנסיעות תרבי אל נים•

ירוס. ליבשי מתאונת־דרכים. השבוע ׳ ״111.1.11111111
★ ★ ★

שבוע. לפני התחלת בה בדרן המשין
 ספקן תהיה ואל כפוי״טובה, תהיה אל

ה ברוב לן מחכים
 ועניין, הצלחה שטחים

צי לא ממנו זר, אדם
 ישמח דבר, לשום פית

 בשטח לן ויעזור אותן
ו לאט צעדי החברתי.

 שתקפיא מוטב בטוח.
ה התחום את השבוע

^41 תנזנע זהירות עסקי. ^ ז.נ נ, ז  <נז
 שתוצי הסתבכות ממן

 להיות עלולות אותיה
 תלכי אל סגול. לבשי ביותר. נעימות לא

בתיין. וגיוון שינוי ותחפשי הסלולה בדרן

★ ★ ★
ם לעצבים תזדקק השבוע קי  בשטח חז

מן דורשים הבוסים העבודה. ה מעל מ
להתח מבלי מצופה,

תמו לתת ומבלי שב
 שהם כפי עשה רה.

מן, דורשים יש זה מ
מן. בבוא לן תלם הז

מת בת-זוגן אם גם
 אל מדי״פעם, רעמת
את תראה בשלילה, ז

מ שהיא תחשוב ואל
לח, קשה מורמרת.

ה היא ק קו  לעידוד ז
א דע, אולם כמון.  לאהוב ממשיכה הי
תן, תן. ורק או ה או כלפיה. סלחני הי

★ ★ ★
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★  ★  ★
 ל- עומד אתה שבוע

 מיבצע בהצלחה יים
 כחי- לפני התחלת
 נכנס שוב אתה

ותקי סדירים זיים
. לן הכל ן  כשורה. י

 אין הרומנטי גישור
 להז- חכה שינוי, 5

 תח- אתת בה גנות
 על שמור החזק.

דן עם טובים זרים די  ביותר, הטוב י
תה דבר של יופו לעזרתו. תצטרן א

★ ★ ★

 עד מעוצבן הוא בך. בוגד כן הוא כן,
יה אחרת השבוע, תוותרי אל לכן שגעון.

'־* ממש הבא החודש יה
הח לא עוד גיהנום.

 וד ההזדמנות את מצת
 עניין רק דה אחרונה,

תראי אל סבלנות. של
ב תתנהגי ואל מדוכאת
עצ על שטרי הססנות.

 על יחזור עוד הוא מן.
 על תשמרי ברכיים.

 של ובסופו כבודן
ה על יסתדר הכל דבר

ויתפקח. יחזור והבחור ביותר הטוב צד
גבוה. גבות לא אן להמר, כדאי השבוע

★ ★ ★

 הלקוייה בריאותן
 אל אבל ותשתפר. תלן

 טרם עצמן את תאמץ
 ימים ,לן צפויים זמן.

ו־ חוסר־סיפוק קשים,
 אל אולם עבודה־קשה.

 עושת הזמן תתייאש,
האינ בשטח שלו. את

 לרומן חוזר אתת טימי
חם, יחס לת הראה ישן.

בסופו לן ישתלם זח לה. ועזור בי,
ולבן. כחול לבשי בתולה — דבר.
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בספטמבר נ

א השבוע  שנוע הו
ת שלן,  נצלי דגים. נ

ש אפילו בו. רגע כל
חס לא הוא תיי  ה

 הוא — יפה אלין
תן אוהב  והשבוע או

התנהגותו. ישנת הוא
ת אותו כסף, סכום  א

כי על יעיק שומרת,
 עם בו התחלקי סו.

ק שהוא ביותר לן הקרוב אדם קו  לו ז
ם מאוד  לחמר תתפתי אל אלה. בימי
 דג, אתה, לכן. נוצרת לא את זה. בכסף
מה ואתה גורלית. החלטה בפני עומד

מהסס. סס החלט. בן-אדם. החלט ו

*333*33■

ה.״רותי כיד עצות
עלי צבעים בעלות חזיות מספר לי יש
 במצב ״הן מפרדס־כץ, ז.ר. לי כותבת זים,״
גמי את שאיבד מאחור, הגומי מלבד טוב,

 אחר גומי לקנות שאפשר יודעת אני שותו.
 סרטי שכל היא שהבעייה אלא כתחליף,

 שחור בצבע הם למכירה המוצעים הגומי
צב חזייה עם זוועתי שנראה דבר לבן, או

עונית.
החזיות. את להשליך קשה שני ״מצד
רעיונות?״ אולי לך ״יש

ה ב ו ש ה הגומי את קני נורא. לא ת
מ מטר ורבע לבן או שחור בשוק, מצוי
ל יכולה (את לך הדרוש בצבע רחב סרט
צבעים). גוון

 הסרט את קפלי במקום, הגומי את תפרי
 הגומי. את בעזרתו וצפי לרוחבו לשניים

הצבעו שלא לן שידוע מניחה אני ולבסוף,
 את שמעלה היא החזית של האחורית ניות

בפני־הגברים. הצבע
★ ★ ★

60/70
 האם הכל, אחרי הגברית? הקנייה כמות

 60—90—60 של לחתיכה לד,הפך ורוצה גבר
האריזה?״ גבי על כמצויר

ה ב ו ש  העטיפה על שהתמונות ייתכן 1 ת
 של ה״אתרי״ דווקא להיות מתכוונות אינן

 תשומת את למשוך שלהם הכוונה הדיאטה,
 כן כדי עד שבחבורה ״הארזים״ של ליבם

שלהם. הקנייה כוח את שיגבירו
.,דיאטה הרבה ,לאכול שנקרא: מה זח

מה ק״ג 10 להוריד במקום אולי ואז,

 במשקל!! ק״ג 10 להעלות ניתן משקל,
ס.או.ם.★ ★ ★

 שכיניתי 1708 מגליון 60/70 את, הי,
את?׳! ,מי בתואר אותך

וכתוב שמך את אלי שולחת אינך מדוע
במכת הוצף לך שד,ועדתי הדואר תא תך?
גדותיו. על כבר ועלה בים

 ש־ הצילום חובבי הם שרבים מסתבר
אותם. תאכזבי אל אנא אז אותך. מחבבים
 למכתבי עיניים בכליון מצפים בבר כולם

תשובתך.
וכתובתן! שמן את שלחי לכן

̂״ ן ־ ̂־ ̂־ ־
הלילה כחצות ויהי

שלהבת נפלה בארזים נם
 אולי כארז, בחור הוא מתל-אביב י.ח.

 ב־ להתחיל שהחליט רק לא שניים. כמו
 אלי לפנות הואיל גם הוא דיאטטי, מיבצע
לכך: בקשר

 מיותרים. הם ממשקלי ק״ג 10ש־ ״החלטתי
המומל הדיאטה מאכלי כל את קניתי לכן
דבר. ומבינות יצרניהם על־ידי צים

ו חטובות, נערות מראות האריזות ״כל
וחטוב. רזה גבר לא לעולם

 סופגני גבר של שתמונה חושבת ״האינך
את יעלו ,אחרי׳ — אפולו ואיזה ,לפני׳, —

 ״ויה• השבוע: של ביותר החבוב המכתב
 והנה וילפת האיש ויחרד הלילה בחצות

 תנכי־ בציטוט מרגלותיו...,״ שוכבת אשה
וה מכתבה. את 70/70 פותחת זח אירוסי
המשך:
רות, כמו מוכנה רות, אני, ״גם

 — ועז עדין גבר בעבור הגורנה ״לרדת
כבועז.
 דיזי• בחלונות מסמא בליטוש נחנתי ״לא

נגוף
 מחזרי.., מסביבי רבו ״אן

 הרומנטיקה לעידן אני שחוטאת ״רק
המקורי הגבר. את בחשאי ״ומחפשת

השלושים. לשנות המתקרב
אביבי.״ 20 בכל אליו ״אחיין

בועז! לה, ענה
★ ★ ★ כושר ש? אהד קיץ לקראת

 שתי הן 71/70ש־ לכם שתדעו כל קודם
חברות.
 ובעומס הקדחתני בקצב עומדות הן כיום

 של־לקראת־בחינות־ התקופד, של המזעזע
 ליום לדאוג מהן מונע שלא מה הבגרות,
 משגע חופש לעצמן להבטיח וכבר המחרת

כותבות: הן לצבא. גיוסן לפני עד
 בנות מספר להכיר מעונינות אנחנו ״ובכן,

ה יותר. מבוגרים ובנים בערך 18 בגיל
 לפגישות וסגורה קטנה חברה הקמת מטרה:

הגדול. בחופש ומשוגעים, משגעים ובילויים
 שהעיקר משום רכב עם בחורים ״עדיפים

וה הבחורים על ופיקניקים. טיולים הוא
ב בילויים אוהבי להיות כאחד, בחורות,

 לקריית־ הגיעו כבר אלה (מה? דיסקוטקים
 להיות ובטיולים. בפיקניקים בילויים חיים?),
חופש להיות והעיר לכל המוכנים עליזים,

אוה גם כן, הגדול. בחופש שיותר מה יים
 תקרוץ אילת וש... רציניים ומעט שיחה, בי

הקיץ.״ — להם
 בני עירוניים, להיות יכולים אתם מצידן

מושב. ילידי ואפילו קיבוץ
ה לטיב אחריות אין אני, מצידי ואילו
בילוי!!

!:!א־א * * *
בבדידו נמקה 72/70ש־ אני אשמה כלום

ה קריאתה לפרסם אלי זועקת והיא תה?
בדחיפות??? נואשת

 ממש: צועקת היא קוראת?
 את קוראים אשר שלך, לגברים להם, ״ספרי

ותמ שזופה ,17 בת נערה אני כי מדורן,
 ב־ הלבן הסוס על לאביך מחכה אשר רה

עיניים. כליון
 ,20 כבן חייל יהיה אביר שאותו רצוי

 הכל.״ זה לב. וטוב מושן גבוה,
דרי זו ״האם לשאול: מעיזה עוד והיא

 מזפרזת?״ שה
בטחון

★ ★ ★
קופידון

 הללו את אוהב אינו שאל־האהבה מסתבר
 אחרת שכן צווארם, על דיוקנן את שעונדים

 זמן זה מתהלך 73/70 מדוע להבין קשה
לצידו. עלמת־חן ללא רב

 ניתנת ההפך, את להוכיח בידך יש אם
 אברהם של צאצאו את להכיר הזדמנות לך

 התל-אביבית, הבוהמה לחוגי הנאמן אבינו
 רגע בכל פנוי ״הנני הבטחה: כשבפיו

 היממה.״ רגעי 1440מ־
והנפש! המראה יפת בשבילך, זאת וכל


