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 רומנטיים. י
תקלה ום

ב לחוש נוטים אנשים
 משום בקירבתך נוחיות
 עליהם משרה שאתה
וביט שקט של אווירה

 עצה לעוץ תצטרך חון.
 מהם, לאחד רבת־חשיבות

 סמ- כל את ולהפעיל
לק לשכנעו כדי כותך

 לך מצפה דעתך. את בל
 חברתיים ביחסים אכזבה

 לך תהיה לא זאת, לעומת
שלך. היומיומיים בתפקידים

★  ★  ★
 מא- את מפזרת ת

שט מדי ליותר ליד
 להתרכז במקום ים

 לד החשובים ושאים
 ל- ברצונן אם זמת.

 בתחום להישגים ניע
ה יוחד, הי  ל- עליך י
 באופן לפחות יניח,

אח עיסוקים וני,
חוצ לד צפויות ים.
 באירועים הקשור במשהו כספיות ות

כולם. את שתספק כך נהג בדתיים.

!!אומים

★ ★ ★

סוו11
 - ביוני ;
לי 2> ביו
־זז
כ

★ ★ ★

 יזכו ויושרך ■יבוהד
 מת■ להערכה שבוע
 המנהי- תכונת ימה.

 אף תבוא שלד ת
 הולם ביטוי לידי יא

 לד שתיתכן הזדמנות
 לה- שלא נסי שבוע.

 על יתר פיוטית ת
חסין מידה  הרו- בי

 הדר- היופי נטיים.
תן מסנוור טי  נטיות ממד ומעלים או

לרוחד■ לא להיות העלולות חרות

* 3 3 3 2 3 8 ■

★  ★  ★

*
נתונה

1 ?  17171?

חשבונות. ־יקת

 המהירות, כוכב מרקורי,
 של בכיוון עליך משפיע
בו ועין מהירה מחשבה

 פעילויו־ כל לגבי חנת
 עליך יהיה אבל תיך.

 מזמנך להקדיש השבוע
להג דרכים לבחון כדי

בשטחים יעילותך ברת
 לוודאי קרוב מסויימים.

 כרוך יהיה שהדבר
שבסביבתך האנשים

 ביטחון חוסר גלי
ל הנוגע בכל שבוע
 או חברתיים שרים

ש מישהו מנטיים.
רגשות לו רוחשת ת

 לגלות עלול *וקים
 זרות. של רגש ך י !פי

 עליך שיוטל פקיד
 כמסוכן לד ראה

 תי- אולם לביצוע, די
 הפנימית. התנגדותן למרות לבצעו לץ

במשקלכם, בעלייה לזלזל נוטים ונם
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 למשימות הדרושה ברצינות מתייחס אינך
 העצמית חשיבותך הכרת עליך. המוטלות

1 בהתחשב מופרזת היא
האחרו שלך בביצועים

 המקרבת חביבותך, נים.
 מהווה לבבות, אליך

 שכן עצמך, לך מיכשול
בעז לחפות נוטה אתה
לק מחדליך. על רתה
 תהיה השבוע סוף ראת

ב מחודשת *תמה*  לך
 להיטיב המכוונת פעולה

־* יהיה הכספי. מצבך את
 הדברים כנגד לרטון מהנוהג להיגמל עליך

דיעותיך. את תואמים ושלא בחברתן הנאמרים

#41
עקת

בנובמבר 22 ■ באוקטובר 22

★ ★ ★

היה ם בילויים על לוותר עליד י  קוסמי
 מצב את לשפר כדי פיזיים, וגירויים

שתר כדאי בריאותן.
 בספורט לעסוק בה

החופ באוויר ולטייל
לעצ להחזיר כדי שי,
ה הרגשתן את מן

ל זקוק אתה טובה.
 יותר הרבה מנוחה

סבור, שאתה ממה
ל נוטל שאתה וממה
 עד לאחרונה. עצמך
היה החודש לסוף  י

 לעצניך שנטלת בתפקידים לעסוק עלין
ביתן. מבני לאחד תוותר אתה מזמן.

ן1שו1
בדצמבר 20 - בנובמבר 23

לג שלך השיפוט יכולת
 פינאנסיות בעיות בי

 בשבוע מעורערת היא
 בזהירות נהג לכן זה,

הענ בכל ובכובד־ראש
 זהו שלן. הכספיים יינים

הבלתי־ הזמן בהחלט
מיס־ על לחתום מתאים
להס להגיע או מכים,
ל־ אותן שיחייבו כמים,

 יחסים להדק נטייה תגלה ארוכה. זופת
יוצרת. לפעילות ולהתמסר ילדים 1

$

 שהפעילות להבחין מכדי מדי מעשי אתה
 חשובה להזניחה, נוטה אתה אשר הרומנטית,
,* מידה באותה לאישיותך

הא התעסקויותין כמו
 משבר לן צפוי חרות.

 אתה אס הנשואין, בחיי
 שנים. לארבע מעל נשוי

 עצמאות ליתר תוכניות
 הכלכלית בפעילותך

 אותך לעניין עשויות
 מפתיע ביקור השבוע.

ית משפחה קרוב של
 בנושא גלוי לדיון רום

 להניח יש אותך. המטריד
לך שיתן ברעיון דתך

 ־ בדצמבר 2ו
אר 19 בינו

 בעבו־ תיתקל כי
וילהיבן. השראה

★  ★  ★

ב־
יהיו

 צפויות כלי״רכב, עליייד3* ימצא אם
אליו. בקשר רבות וטירדות תקלות לן

סין ח  בע- אנשים עם י
 מושפעים לי־סמכות

 מהזיות רבה במידה
מבו ואינם וניחושים

מצי עובדות על ססים
 לנקוט תצטרך אותיות.
 קיצוצים של בצעדים

ה בכספים וקימוצים
,כ- ידין. דרן עוברים

נתונה תהיי עבודתן _____
עצבים, במתח השבוע

 היום לחץ. תחת תימצאי כאשר במיוחד
השבת. יום יהיה השבוע עבורן המאושר

אר 20  - בינו
בפברואר 18

 בהם. תפגע אל לרגישות, השבוע מים

★ ★ ★

★  ★  ★
ב או בצילום התעסקות

 השבוע תגזול תמונות
 סיפורי־ מזמנך. הרבה

שתק ומתח, מיסתורין
 בקולנוע, תראה או רא

 מסויימת בצורה ישפיעו
 תגלה רוחן. מצב על

 מוגברת נטייה השבוע
 השתדל אך לביקורת,

 הגבול את לעבור שלא
ל עלולות שיכחה של תופעות בהתרגזותן.

 בענייניי! קשיים דגים. מזל בנות אצל הופיע
 הימיט באחד יופיעו חברתית תקשורת של

 רבר. להתמרמרות לך ויגרמו השבוע בסוף
שתוכל. ככל הרבה השבוע לנוח השתדל

אר 19 רו ~נרזרס 7י״בפב

 משהו יש שהיום לכם לספר מוכרחה
במדור.. שונה
 מלווה הכותבים כל של דמותם כן,

 מכתביהם. את
חביב! שזה נכון

 בפירסום קדימה שזכות לכם דעו אז
!תמונות לשולחים תינתן מכתבים ! !

פרטית מלכה
המופי זנב־הסוס, עם הבחורה אז טוב,

היא בתמונה, עה
לגבי. אלמונית
מ בינכם מישהו

אותה? כיר
 את ששלח מי

 סבור אלי, תמונתה
 ״הנערונת כי היה
 איפור קצת עם הזו

 יכולה בלי) (ואפילו
מל לשמש בהחלט

.פרטית כה .  היי־ .
 לעצמי, לוקחה תי

 יש כבר שלי אלא
״ ת... ח  א

סבורה את אם
(39/1)

 ).39/1( את? מי לנו תגידי אולי צודק, שהוא
חייו זרת1' ★ ★ ★

דוו אני בלילות. נודדת )39/2( של שנתו
ת־ את ש&צא מאז אותו. מבינה קא

מרן
למתל

 חייו, נערת מונת
 חל־ מרחובות באחד
 ממש הוא אביב,

 לדעת כדי משתולל
היא. מי

ש רוצה גם הוא
אותה. לו אמצא
טו לנו עשי אז

 מי לי וכתבי בה
את?

רחמנות. פשוט

★ ★ ★
)39(צ/

נל אינם הנאהבים
 נושיחינן שהם מפני מזה, זה לעולם אים
עצמם. על העת כל

חמה ד״ש★ ★ ★
ה של המכתבים שבל לי ברור כימעט

 ולא ),39/3ל( מיועדים יהיו הבא שבוע
סיבה. בלי

 בארצות- הנמצאת ),39/3(, של אחותו
 תמונתו. את שלחה הברית,

 הדיעות. לכל חמד בחור הוא כן,
ב־ ״חיים, כתוב: היה התמונה גב ועל

39/3
 מלא.״ וציוד בגדי־קרב עם בבית, ביקור־חטף

כו שהיא אליו, מתגעגעת כך כל והיא
לי: תבת

תמו היא למכתבי מצרפת שאני ״תמונה
 אולי יהיה וזה בארץ. נמצא אשר אחי נת

 אליו.״ ממני חמה ד״ש
 יקבל )39/3ש( לך, לומר צורך לי אין
20 בן צנחן שהוא גם מה מכתבים. המון

 פוליטיקה רציניים, בילויים האוהב וחצי,
 נחמדה. בת־זוג עם דיסקוטקים וגם

★ ★ ★
מס סיבה עדיין זו אין מאוהב, אתה אם
שיאהבון! לכן פקת

* * *
וכנות כנים התחביב:

/1
ורו שביעית, תלמיד וחצי, 17 בן הוא

 וחצי. 18 בנות עם להתכתב צה
מועמדות? יש

 יכולים בנים גם
 הם אם לו, לכתוב

וחצי. 16 בני
 שזה תחשבו אל
 מחבב )39/4( סתם.

 על רכיבה קולנוע,
ו בנים אופנוע,

בנות,
★ ★

 יש — ידידות אין
ידידותיים. רגעים
★ ★ ★ 

השבוע מכתב
(39/4) יכו בשקט אתם

שקר לכנותני לים
מכת המון תקבל לא )39/5( אם נית

הקודמים. מאלה יותר אפילו בים.
כותבת: היא

 מזהירה אני בעניין, מתחילה שאני ״לפני
 מתוסבכת,״ נפש עם עסק לך צפוי — אותך

 יפה, לא אני ,17 בת אני ״ובכן, עלינו, לא
 לומדת אני שבת.—שישי בימי חתיכה אבל

 השיעורים שכל מפני רוצה, הייתי (כלומר,
 ואז אותי, מצילה ההפסקה ורק ישנה, אני
 לפקידות, בבית־ספר — אוכלת) רק אני

 זה ובגלל מ׳, 1.75 של לגובה ומתרוממת
שלי. החברים את למצוא תמיד לי קשה

ל לטייל ואוהבת לפעמים, מציירת ״אני
 אוהבת — בקיצור ויפים, שקטים מקומות

להת אוהבת גם אני ביולוגיה). (לא טבע
 ולא לצחוק מתחילה אני לפעמים אבל בודד,

נופלת. שלי מהשיניים שאחת עד גומרת
חב של מבוטל לא מספר כבר לי ״היה

ב אני לכן אכזבות. מעט לא וגם רים, מ
ת ש  גם (אפשר ר ב ג לי למצוא ממך ק
 כמו תכונות אותן יצוי ,22 גיל עד בחור),

קצון ושיהיה שלי,

(39/0)

 דווקא (,לאו בדרן
ש אופיר). שייקר,

 כלפי סבלני יהיה
כ הפכפכנית אחת
.ו מוני, .  שיהיה .
 או סייר, או צנחן

 זאת בכל בקומנדו.
 וקרבי. סוער מטהו

ל מוכרח לא הוא
 היופי, שיא היות
 ש־ יהיה שלא אבל
זה!״ לא רק חיף,

אוף!
 לא עוד זה אבל

הכל:
 את אוהבת ״אני

 של הנשמה שירי
ו פרנקלץ, אריתה
 את מעריצה בכלל

ה את שהמציא זה
 לי ופתר טרנזיסטור,

 שמיעת בעיית את
 אהובים פיזמונים

 השיעורים באמצע
או אני בבית־הספר.

שלהם. זו כמו ואווירה דיסקוטקים גם הבת
.״ו . תצ אל צנחנית, אהיה פעם אני .
ה בין אגרוף לך אתקע אני אחרת חקי,

 מחבבת קצת שאני חושבת גם אני שיניים,
תח ואל שלך, הכתיבה אופן בגלל אותך,

ה י לוודא הבאים דברי־חנופה שאלו שבי
 בי מקום תמצא שלי הפרובלמטית בקשה

מדורך.״
עצמה? את חושבת היא מה — לי תגידו

 לאותה הסוף שבא סבורים אתם ואם
 עוד היא טועים. אתם אז שלה, ״פרובלמה״

וכתבה: משלה, ציור מוסיפה
עדות. מצרפת פשוט ״אני

 בעינייך? חן ״מוצא
״לא?

העתקים!״ לי יש לפח, ״זרקי


