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תאוחיס

 בעיו־ שפל תצפה אל
 נבת־ תיפתרנה תיך

 ה- לאדם תן אחת.
 זמן לן, המסייע קרו,ב

 להצליח כדי מספיק
ה מצבך במשימתו.

תא אך ישתפר, כספי
שו על עין לפקוח לץ

 את רואה אתה תפיך.
דגלה כנושא עצמן

אינן המוחלטת, האמת של ב מתחשב ו
 בזולתן. הבנה נהג אחרים. של אמיתות

¥ ¥ ¥
 מצפה שאתה הרווחים

מן יתעכבו להם, רב. ז
מ משתנה רוחך מצב
עק־ וחוסר ליום, יום

תן נ הסו את מרגיז בי
תן. בבים  למרות או

ה תזכה זאת, תכונתך
צפו בלתי לעזרה שבוע

ביותר. ומועילה יה
 אדם יהיה העזרה מקור

 ערב לן צפוי ממן. הקשיש השפעה רב
רומנטית. הצלחה תנחל בו ומבדר, נעים

¥ ¥ ¥
ג רווחים לן צפויים
ש זמן כל אן דולים,
 אל בידן, אינו הכסף
כש גם אותו. תבזבז

ר בזהירות נהג יגיע,
א אצלן. ־מהרגיל בה
 מדי להרבות נוטל תה

 קרובים עם בוויכוחים
וי בגלל משפחה. ובני
 יתפתח מיותר כוח

 שאם לעבודה, חבר עם חמור סיכסון
נזק. לן יביא במועד, אותו תפתור לא

י,/הזז
יז1ק

ת תייחס אל שיבו  יתר ח
־11 ותיק ידיד לדברי
תן. יתקיף תכן או ש יי

 היא להתקפה הסיבה
ה בחיי קינאה. פשוט
ן צפויים אהבה זע ל
ם  ינעמו לא אשר זועי

המזל, למרבה אן לן,
מהר. די הכל יסתדר

ת יחם  שאתה העליונו
רין כלפי מגלה ב סון יגרום לעבודה, ח כ  לטי

שבוע בתחילת חמור. די סון ה כ ייפתר, הטי

★ ★ ★

 מכל שתימנע מוטב
 סיכון־יתר או הימור,

 כדאי השבוע. סוף עד
 על היטב שתשמור גם

ב ושתנהג בריאותן,
 עשוי גילוי־לב זהירות.

חמו אי״הבנה ליישב
 שלא שהתעוררה רה

 של יהירותו באשמתן.
 מרגיזה לעבודה חבר

תן  לשתוק יותר רצוי מוגזם. באופן או
 תועלת. כל יביא לא ריב עליו. ולצפצף

★ ★ ★

 צעדים תצעד השבוע
ותתק קדימה, גדולים

תן רב טר מ  הנכספת ל
מ קרוב היית שלא כפי

 סתם לא וזה עודן.
 סיפוק לן צפוי רמז.

תי, אינטלקטואלי  ואמנו
תיו פגישה — ובעיקבו

ותי ידידת עם מעניינת
הז עליך, ואהובה קה

ת הר  יותר לדברים תייחס ואל יתר, מעצבנו
שיבות רן להם שמגיע מכפי ח כלל. בד
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שרונן בכל להיעזר תיאלץ השבוע ה כ
ת לנהוג עלין דיפלומטי. רו הי  מירבית, בז

ת זאת עם ויחד ש על ולעמוד תקיף להיו
 תחמיץ — אחרת לן.

 חוזרת בלתי הזדמנות
הח בעיניין להתקדם

 סוף ביותר. לן שוב
 עליך, יימאס הוא סוף

שב לן לגרום ויפסיק
 חדש מחזר לב. רון

ע ייכנס ומקסים שבו  ה
תון ן ל י או ויפצה חי

 שעבר הסבל על תן
 מכתב לאחרונה. עלין
תן ישמח וותיק מידיד  השבוע. בסוף או

האדום. הצבע על להמר לכס כדאי השבוע

★ ★ *
ו עתידן, על מספיק לחשוב טורח אינן
האינפורמצ את נכון באופן מנתח אינן

 אל לידן. שהגיעה יה
 עם מלהתייעץ תהסס
עבודה. בענייני בן־זוגן

ה ההישגים על שמור
 הגעת אליהם גדולים

תפט ואל לאחרונה,
— ״עקרב״ בת פט.

ל אפשר שאי זכרי
 כל כולם את רמות
בדברין, הזהרי הזמן.
 מע- את היטב ושקלי

 כדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן שיין,
המופרזות. בהוצאות לקמץ שתתחילי

ת1ע ן
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★ ★ ★
תכ את במקצת לשבש עלול מקום שינוי

ת, ניותיך טיו מנ  תועלת יביא הוא אן הרו
ר רבה שו  המקצועי. במי
 עם להיאבק עליך יהיה

ן בן ג ו תין על ז קפו ש  ה
סוב היה חיוני. בנושא

 דע אן ומתחשב, לני
 נצל שלן. על לעמוד
תרון את היטב ש הי

במי לאחרונה רכשת
תבט אל הפיננסי. שור

צונן את לי  מפני ר
ש רוצה את אם רצונו,

 במיוחד שלן, על לעמוד לנדדי אותך. יכבד
מן. כשהצדק אדונן. לקול תשמעי אל עי

★ ★ ★
 מאד, קוסמות הצעות לן יוצעו השבוע

 מהן, אחת כל היטב שתבדוק כדאי אן
 באופן תתחייב ושלא
בן. לחזור תוכל שלא

יתג תאומים מזל בן
 יותר כידיד השבוע לה

שחשבת. מכפי טוב
תן את הרגע  מתיחו

 מאמץ בעזרת הנפשית
 עסוק לטייל, צא פיזי.

 כמה ופלרטט בספורט
מ השבוע כי שתוכל,

 לרומנטיקה נוצר מש
 שרצונו תשכחי אל — גדי בת עבורן.

היוזמה. את לו תני כבודו. — אדם של
★ ★ ★

ם יתגבש מסזים הסכם מי  יהיה אן אלה, בי
ומא אוהב שאתה אדם עין. לפקוח עלין
תן יאכזב בו מין  או

חב הצלחה אן קשות,
שובה רתית ה בסוף ח
תן תפצה שבוע  על או
ר הנפש. עגמת ה פיזו

מבו יגרום שלן נפש
 קרוב לאדם רבה כה

עו כמה שיגלה אלין,
ת  מסתיר. שאתה בדו

ל מחוץ עיסקי מכתב
 לחילוקי יגרום ארץ

 אלין. הקרוב קשיש אדם לבין בינך דעות
לן. לומר לו שיש מה את היטב שמע

★ ★ ★

 את שתמשוך מוטב
דן  הקשה מהמשימה י

 עצמן על נטלת אותה
 תקריב אל מזמן. לא

 ידיד למען מדי יותר
 ראשן ושמור בצרה,

 היחסים כתפין. על
 בן״זוגן עם המתוחים

הטבע. בחיק ישתפרו
 צפוייה השבוע בסוף

מק סרטנית עם מאד נעימה פגישה לן
 העצמי בטחונן את תאבד אל סימה.

 בידידים אמון ותן שטחיים, קשיים בגלל
 לשחק הפסק בעבר. עצמם את שהוכיחו
לעצבין. חמור נזק זהמביא בקלפים.

פן: יוצא משהו דון דו ואדם. כלב בין שי
קונים? יש

 יש דחוף! דחוף, הוא ,המכתב ובכן:
ב והייתי שבעה), לי (היו וגורד, גור לי

כלב יד ועל ידי על אותם משאירה רצון
בי. תלוי אינו הדבר אבל תי.

 משפחה בעלי אנשים, מחפשת אני ״לכן,
כל האוהבים טוב, ושכל טוב, ולב וגן,

אנ להיות צריכים כמובן גם הם בים־.
הגור. את יפקידו שלא שים

אוה אני אבל, דרישות. הרבה כן, ״כן,
 אותם מוסרת ואני הגורים את פשוט, בת,

 שיש מי ביניכם יש אולי אז לב. בכאב
שה רצוי כלב? לגדול טובים תנאים לו

 לא הדבר אבל בירושלים, יהיה מקום
 ויהיה בבית יחיה שהגור כמובן הכרחי.

לכולם. שוות זכויות בעל
לח יכולים לא שלי שהמדים נורא ״זה

הכורס על שומרים ששם שלי, בבית יות
יבקר מוולס שהנסיך כדי לבוא לעתיד אות
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מצ<אה
 הולן יום, בפל ולא אחת, לכל לא

כזה. משוגע קלף
 חדלה 70/120 תרתי-משמע. והפעם

 עינה פגשה מאז חנאת־חיים כל להרגיש
 ה- את מצאה היא הלז. העלם בתמונת
 ליד ברחוב, מתגלגלת שלה מציאה
 על שרשום מה כל בראש־העין. קיוסק

 הוא עלם־חחן של ששמו הוא, התמונה
ניסים.

 נמצאה התמונה :נוספים זיהוי סימני
 קולנוע ליד המאוחרות הערב בשעות

 מאמינה 70/120ש- מכיוון אז ״הירקון״.
 לה זימן שאלוהים סבורה היא בניסים,

הזאת. המציאה את
 בעל אל הדרן אי היודע בכם יש אם

 שכרו, על שיבוא מובטחתני הרי השפם,
בראש־העין. כמקובל יפה, בעין ואפילו

!ז רחמנים יהודים נו,

השבזע מכתב
7 0 /1 1 מו שמילים מישחי מחפש 7  פא* נ

מפ או זרות תהיינה לא ורדיקליות ציפיזם
 אליהן להתיחס תוכל אלא׳ עבורה, חידות׳
 מושג, קצת שתקבלנה וכדי בהבנה. אפילו

חייל, ״אני ממכתבו: מספר מילים הנה
)20 ,  מעבר וזאת מושבע, צבא שונא +)

 האימרה את בכל מכל פוסל אני למקובל.
ש למה שלי ההתיחסות וכל ברירה״ ״אין

 התיח־ כמו מהמקובל, שונה ״המצב״ נקרא
 אחרים.״ חברתיים לעניינים סותי
 הרי במכתבו, עניין מגלה עדיין את אם

ם לן  שרותי תקופת ״כל נוספים: צטוטי
 מרגיש אני בשנתיים, מסתכמת אשר הצבאי
תק בודד עצמי תי, מהסובב ומנו  מלבד או

ם חברים ומספר מצומצמת חברה  שמפהרי
 את לי מחפש שאני היא ...הסיבה ושם פה

 עניין למצוא אוכל איתם אשר האנשים
חברה, ללא חיים גורר וזה משותפת ושפה

נ,'-׳.י ; , .

גיסים

לישראל. בא לא פעם אף א1<< ״!-׳>
 ד הגורים הכלבים, שכמו מבטיחה ״אני
 החדל למקום בהדרגה יתרגלו שלי קטנים

 לעזו מוכנה אני בעיות, תתעוררנה ואם
בהן.״

7 0 /1 1  ודא יודעת שאת כמו יקרה, 4
 חז נבר, ואני מאד, בררן הוא האדם גזע

 שייכי גזע לאיזה מלשאול מתאפקת שעה
שלן? המשודכים

גלויי! קלפים★ ★ ★
 האישי, שפוטי על לסמוך תירצנה אם

7 הרי 0 /1 1  ואל באמת! פיקח אדם הוא 5
ודי תאמינו למה. תשאלו

 עצמו: על להבריז האומץ לו שיש די לא
מיליו מנער־שעשועים, הגמור ההיפך ״הנני

 באופי מתפאר גם הוא מזכר,״ גאון או נר
מלהז להמנע יכולה ואת וסולידי. שקט
מהאופנה. כבר יצא שזה לו, כיר

 עד במצוי, מסתפק שאינו נדיר, יצור כן,
תי לומר: כדי כו  משהו בעקשנות לברור ״ז

ל צרין שלו המיוחד והמיוחד, מיוחד!״
תה הופיע אי צנועה, נערה ״סתם של בדמו

בן ומבינה. נטיליגנטית  ובעלת חביבה כמו
ורענן.״ נאה מראה
 גרוע נראה לא עצמו הוא סוף כל סוף
מזאת.
 תהיי אל אליין: לו קטנה בקשה עוד כן,

מן שתמנע קיצונית כה במידה צנועה מ מ
לוו! לענות

כבר...★ ★ ★
לה, תמלאנה אלו, במילים עיניך כשיפגשו

7ל 0 / 1 1 גדו כבר היא כן, שנה. 15 0
מכונית. לך שתהיה לרצות כדי עד לה,

ר היא להמשיך, אפשר אז לך? יש ב  כ
 לה נמאס יסתיים. שהחופש רוצה נורא
בר  כשתלמד בטוחה והיא לים. ללכת כ
ר ב תל להיות תשתדל השישית, בכיתה כ
טובה. טובה, מידה
ר אם רק אבל לה. כתוב אז ב  יש כ

מכונית. לך

ם אנשים עם אלא  הוא ושם.״ פה מסויימי
ת שבנוסף רוצה, נורא ת לתכונו שונו  הרא

ו ומעניינת, הגיונית נחמדה, תהיי שביקש,
הריקודים. של לתחום מעבר צעירה
תי לא עדיין ״אני ש זכי ת לפגו  צעי־ נפשו
מין הוא, כותב רות,״ ה ת החלש, ״מ  העונו

ת לדרישות תן חסר ואני שלי. המופרזו  או
ש .מישהי על־ידי איענה אם מאוד. מאוד

 מסוגלת גם תהיה הנ״ל הסיפור לכל בנוסף
 המון לקבל לה מובטח הרי לאהוב, ואוהבת

 מרוצה יותר הרבה להיות לי ומובטח אהבה
תנו.״ הסובב הרע מכל או

 ספינת את לכוון בידך יש אם אנא, אז,
 שנו־ ח״י למרות רע, מכל ולהרחיקה חייו

 או תל־אביב מירושלים, זאת, עשי ת׳יין,
חיפה.

★ ★ *
לשמה התכתבות

7 עם כנראה, בסדר, לא משהו 0 /1 1 8,
בחורים. עם גם להתכתב, לו איכפת לא

 המוסיקה, שנושאי וצעירות צעירים אז,
ימ ליבכם, אל נוגעים והאמנות התיאטרון

.70/118 23ד,־ בבן קשבת ואוזן לב צאו
אומרת! הייתי בבת־ים, רק קורה זה

★ ★ ★
גשים... נשים...

7 0 /1 1  בברכת מכתבה את פותחת 0
 אבל מאד. סמלי לי נראה זה טוב״. ״ערב
 שותקת: אני לחכמים, שתיקה ויפה מאחר

 כמה עד להמנע כדי האפשר, ככל ״אמעיט
ה כותבת המפולפלות,״ מהערותייך שאפשר

פלוס. 30ה־ בת אקדמאית
— אשד, ״אני

באמצ קשרים, ולקשור להכיר ״המחפשת
 ,45—30 בגילאים נשים עם מדורך, עות
 ידידות.״ של קשר ו/או היכרות, של קשר

ידידות.״
 היא: 70/119 של למכתבה שלי הסיומת

1 בהצלחה




