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 נדירה. מנטית
בנושא ידין

אל

 של דחייה או היסום כל
 עלולים חשובה, החלטה
נדי סיכויים לד לקלקל

 אישית להתקדמות רים
ה תחושת ומקצועית.

 עליך תשרה הצלחה
ב מרומם. רוח מצב

ה של השנייה מחצית
ל עשוי אתה שבוע

 רו־ בהתעוררות התנסות
היוזמה את ליטול תהסס

 במישור נעימה הפתעה
 לן תגרום המשפחתי
 לעומת רבת. קורת־רוח

חב תקרית עלולה זאת,
 להעכיר מסזימת רתית

— שור בת רוחך. את
 תוכלי עובדת, את אם

 מקורי שרעיון לצפות
 רבה להערכה יזכה שלך
וכתו־ מעסיקייך, מצד

 מצפה׳. את לה להתקדמות תזכי מכן אה
מרתק. שבוע לך צפוי הרומנטי :מישור

במ הקשורות בעיות
 שלך חדש, עבודה קום

 משפחה בן של או
ה בעיות או קרוב׳

 מקום בשינוי קשורות
 לגרום עלולות מגוריך

 רציני ראש כאב לך
ב השבוע. כל במשך
תה הראשונים ימים
 כרו- אלה טרדות יינה
 הכספי לצד ובדאגה נפשי במתח כות
האחרונים. ביומיים להירגע תצליח אך

★ ★ ★

נוש תיבות־הדואר שכל אחרי עכשיו,
 לפתע, נזכרתי, אני, וגם לרווחה, כבר מות

 לברך שכחתי חשוב! מה דבר ששכחתי
ה הנאמנים והיקרים, האהובים קוראי את

 במקום אבל טובה. שנה בברכת מושבעים,
ברכותי: את קבלו האיחור, על להתרעם

ביותר החדיש הטובות השנות יבול זה
תשל״א. לקראת

★  ★ ג׳ינג׳יות★ 
פרויד, זיגי אומר היה מה יודעת כבר אני

 כשהיה ,135/70 על מהפסיכולוגיה, זה
שבאו אום, מאותו מכתבים שני ■מקבל
דרי שתי עם שונות, דואר תיבות משתי
 השונים, הגילים על לדבר שלא שונות, שות
אפילו לנסות מבלי יד, כתב אותו עם

 בכן. מבחין היה בחושן עיוור גם לשנותו.
 אמרתי שאני מה בדיוק אומר היה זיגי

אבל המכתבים. את שפתחתי רגע באותו
להת לו איכפת כשלא חשוב זה כל מה

אל עם ואפילו רווקות, בנות, עם כתב
ג׳ינג׳יות? כשהן ובפרט מנות?
 גרושות גם שלו, כמו חיים נסיון ועם
 בן שהוא גם מה אליו, לכתוב יכולות

 במובן! הוא, כדבריו, ,35 אולי או 30
סממנים★ ★ ★

 בבקשה! חנפנות בלי 136/70
 התייחסה ההקדמה הרי נערה, אלייך אשר

הסימפטית סממני בכל המתעטף לסטודנט

 תוך גבול, בלי חיים אהבת עם והעניין,
מהנה. דבר וכל טיולים, על דגש שימת

 ואוהבת תוססת משכילה, שאת חושבת
כמותו? חיים
 עם שחקים ירקיע ,27ה־ בן החיפאי אז

מכתבך! קבלת
★ ★ ★

החתיכות לכל

 אמר שורות, 10ב־ אחרים שאומרים מה
צפופים; עמודים בחמישה 138/70

 היתה ומאוכזב. משועמם בגולני. ״משרת
 הייתי יום. יום נפגשנו שנתיים, חברה לי

 ולהי־ שלה לבסיס הקצרות בחופשות נוסע
(בטרנ ורואים קוראים שכמותה אהבה פן.

ויוליה). רומיאו מהסרט המוזיקה זיסטור
ילדו ואותה הקערה התהפכה ״ופתאום

 אולי בגללי, אולי באחר. חשקה נחמדה נת
 הביתה בא אני אוביקטיבית. סיבה בגלל
 אני אז וגם שבת לששי שבועות 3ב־ פעם

 נמאס ולנוח, לישון ורוצה ושבור רצוץ
 היא׳ אז כן שאם תאמרי יודע. אני כן לה,
במ אותה ולשכוח המאמץ את שחה לא

 שוכבים בחדר, כאן אם אין? אבל הירות.
ומדב לחברות וכותבים חבר׳ה 13 איתי
 לכתוב, יכול לא אליה אני בנות. על רים

 בערב 8.00ב־ ששי ביום הביתה בא וכשאני
 כבר כולן נחמדה, בחורה לחפש זמן אין

 ביום 12.00 משעה החל מראש תפוסות
המצב. זהו כן שישי.

 עם להתכתב השאיפה ברורה ״מכאן
 להתגעגע לאהוב, אותה, להכיר בחורה,
 שלא אפילו מחכה היא שבבית ולדעת

 היש וחצי. וחודש חודש הביתה אגיע
כזז? אחת

 בליל מכלל אולי עצמי, על קצת ״אספר
 שיעניינו מעניינים פרטים ימצאו המילים

 אוהב א. אותן: וימשכו חווה בנות את
 סוסים. על לרכב אוהב ב. וציור. מוזיקה

 אוהב במהירות, במכונית לנהוג אוהב ג.
ה את אוהב ד. אחד). לי (יש אופנועים

או בהליכה), דוקא (לאו והג׳בלאות טבע
 ה. ולחפש. דרכים לא בדרכים לנהוג הב

 בתור מסתמן העתיד מושבע. צילום חובב
 לחת ומוכן לאהוב יודע ו. קולנוע. צלם

 אוהב אס — בלי הולך לא פשוט הרבה,
 ז. שיש. מה כל עם הכל, עם אוהב —

 ואשה, גבר בין המינים״ ״משחק את שונא
 בין בחיים והנעימות הפשטות את מחפש

 פעילות. סכנה, מתח אוהב ח. ואשה. גבר
 את ואם 1.6.51 תאומים במזל נולדתי ט.

הרבה. תביני הרוסקופ, חובבת
אני אבל הרבה/ לכתוב אפשר עוד? ״מה

שתהיה אחפש? ומה מספיק. שזה חשוב
ותהיה זוהרת. יפהפיה לא ורק נחמדה,
שתהיה והשובבות, הנערות ממידת בה
שתדע שתאהב, רכרוכית, לא אקטיבית,
דיסקו־ אחרי להוטה תהיה שלא לאהוב,
הבית׳ה, שאגיע עד להמתין שתדע מקים.
חותמת עם במכתב גט לי תשלח שלא

״ צה״ל
הזו הנוסטלגיה שכל אומרת הייתי כן,
אפ־ אבל ! חיילי, רוח מצב של תוצאה היא

 ש־ טוב כן כל מבינה ואני להבין. שר
 פיסית, מתכוננת שלי המכתבים מגירת
נערות! שלכן, המכתבים של הנכבד לאוסף

 שהטוב שבוע, ?ניד
 ב- בו משמשים רע

 תתפלא, אל ■בוביה.
 את תסיים אם יפוא,
 האלה הימים בעת

 ע־ סחרחר צראשך
 מתקשה ומוחך ך,

 החידושים את עכל
 במרכז אחרונים.

 ה- תעמוד שומת־הלב
 כספים. בענייני הקשורה הודעה בוע

בחו״ל. הנמצא מאדם תקבל ההודעה ת
* * *

 בגלל כספיות, דאגות
 סכומים לסכן הצורן
בטו לא בעיסקה גדולים

ב אותן יטרידו חה,
ה אן השבוע, תחילת

 לקראת ישתפר מצב
 הקשור מה דבר שבת.

יט שתים־עשרה לסיפרה
הר ויגזול אותן ריד
התכ אותו מהמרץ בה

חילו בעבודה, היחסים בשיפור להשקיע וונת
 חשוב תפקיד הממלא גבר עם דיעות קי

י - * - --------------- -

 לנורא עצמו את חשב בודאי 137/70
 מי אבל אלי, שכתב מה את כשכתב פקח
 לומר שאוכל אני
 האיש זה אם לך,

ה אולי או שלך,
 חברתך. של מיועד

ככת מכתבו, הנה
 וכלשונו: בו

— שטחים ״כן
צ אני שטחים. לא

 המסתייג )24( עיר
ו כאלה מויכוחים

בש לטייל מעדיף
 לי, מחפש טחים.

 חמד, נערת איפוא,
 137/70 ל־ מתאימה זוג בת

,ח ולהיכרות טיול
 לב־ מוזמנות ,החתיכות׳ כל בכלל. מה׳

 לך׳.״ מחכים — והמכונית ,אני מונה:
 התמונה. לנוכח ובפרט בפי, מילים אין

★ ★ ★
;דסטלגיה
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 באופק והולכת מסעירה רומנטית התפתחות
 תורגש שתחילתה הסיכויים ורבים חייך,
תע טוב רווק, אתה אם זה. בשבזע כבר
 תשומת־ תקזיש אם שה
לכל מהרגיל רבה לב

 לחברתן. שתיקלע אישה
 בימים שיתפתח רומן

 השבוע של הראשונים
היכ ימים. יאריך לא

ש לקראת חדשה רות
ל תגרזם מאידן בת

 ולגילוי רבה התרגשות
 אצל חשובות תכונות
 — מאזניים בת שניכם.
 עלין מחידוד. ומנהיגה אדום מצבע הזהרי
אדום. לבשי מקריות. מהיכרויות להזהף

★ ★ ★
 גורם בריאותך שמצב להניח מקום יש
בדיקות אלה. בימים רבה דאגה לך

נת כה שעד רפואיות,
מעורפלות, תוצאות נו

 אופי לפתע תקבלנה
יותר. והחלטי מוגדר
ששיחה מאוד ייתכן

 שינוי או רופא, עם
הגופני, במצבך קל

אב של בכיוון יצביעו
אולם מדאיגה, חנה

 מצידך טעות זו תהיה
 ול- לדאגות להיתפס

הסיכויים רבים שחורה. במרה שקיע
מיסודה. מוטעית הרפואית שהאבחנה

★ ★ ★
 שמקורן לן יתברר ;שלושה שבועיים תון
 דמיונן הוא אותן המטרידות הדאגות של

 מצי־ תקיפות המפותח.
ל הנוגעים בענינים דן

 רק אינה ולבית משפחה
הכר ממש אלא רצויה,

 עמוד אלה. בימים חית
 עניני את ונהל שלן על

 מוצא שאתה כסו הבית
 במחיר גם ולוא לנכון,

בן עם סוער ריב של
__________ בעוד זוגן. בת או

סי לו תהיה קצר זמן
 בצדקתן ולהודות מעמדתו בו לחזור בה

כבדות. מהתחיבויות להימנע עלין ובינתיים
★ ★ ★

קרוב אדם של מצבו על טובה בשורה
 אחרת התפתחות כל על תאפיל לליבך,

הו זו תהיה השבוע.
שתש מעודדת, דעה
מן כיח הדא את מ
הא בעת שידעת גות

סי לך ותיתן חרונה
 להביט רבות בות

 עליך בתקווה. קדימה
שה־ לכך לדאוג רק

הפתאו אופטימיות
 יותר תשבש לא מית
השי כושר את מדי

החלטה שבחומר. בעניינים שלן פוט
לך. להזיק עלולה לרכוש ,ביחס פזיזה

★ ★ ★

 משום כספיים, ומסיכונים מהימורים הימנע
ל הנח אלה. בימים לן יעמוד לא שמזלן

להנ אלין קרוב אדם
 מ־ והתעלם אותן, חות

 ־11 ורינוניס רכילויות
 ואשר לאזנין יגיעז

נאמנו סביב יסתובבו
 את זוגן. בן של תו

 לן, שנוח ,במר. מאמינה
ל בשיטתיות ומסרבת

 זו שיטת באמת. הכיר
 הבעייה את תפתור לא

תח אלא לן, המציקה
 למטרה בדרכך שיעמדו הקשיים .את מיר

מהתקררויות. הזהרי כן. כל לך החשובה
★ ★ ★

בדצמבר 20 ־ בנובמבר 2(

 בהתעוררו- חש אתה
היצי כוחות של תם
 הישיבה בקרבך. רה

 בזבוז מעש, בחוסר
 וחוסר לבטלה, זמן

דר את לעצב היכולת
הו — ידיך במו כך

ו מעיק לגורם פכים
משתו אתה מדכא.

ל ויותר יותר קק
ה המשפחה, הבית, מכבלי השתחרר

ה לעולם ולצאת הלימודים, או עבודה
בי ולתת עצמך, את להוכיח כדי גדול
 בך. הנולדים החדשים לרעיונות טוי

מדכאת. ידיעה בגבורה לשאת עליך יהיה

 בפברואר 19
במרס 20

 כראוי לנצל תדע :ם
הר ההזדמנויות ות
 הש־ שתקלענה חת
 לך צפויות לדרכך, :וע

חבית הצלחות :מה
 ה- תוך וכספיות ות

 היה הקרוב. זודש
 לקראת ודרוך יוכן

 מהירה ;תפתחות
 משפ- בן אצל *אוד

 ואשר ודרכה, לעצה זקוק שיהיה זה,
מבוקשו. את לו לתת תוכל בלבד זתה

תאומים


