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 שלד הקטנות הדאגות
 אורח את מבלבלות

 שניהלת הסדיר החיים
מ השתחררות כה. עד

 יותר תועיל אלו בעיות
 מאמין. שהינן ממה

 היא יתר התהוללות
 לחוסר הסיבות אחת
מנו משקל-נפשי. שיווי

ופעי השבוע במשך חה
 כגון תרבותית לות

 יחזי- תיאטרון, או קונצרטים קריאה,
 צפויות בלתי בנסיבות נורמלי. למצב רוך

 קטן, למסע לצאת להיאלץ עשוי אתה
 במבוכה תעמדי אל הדרוש. בבל הצטייד
לה. מצפה שאת מפתה הצעה לך כשיציעו
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 אינה שוב השיגרה
להתפתח, לו מאפשרת
 אס שתיכננח. בכיוונים

 בתחום לנצל נסה — כן
 יכול שאינך מה הבילוי
העיסקי. בתחום למצות
בהי־ אשה עם פגישה

 בפניך תפתח רת־שיער
ורומאנטי. חדש פרק

 לו תתני אל בת־שור:
היסוסייך, את לנצל

 של הבלתי־ברוכה בשיגרה תשקעי ואל
 מסעות לשוב. צריכים ולא שחלפו הימים
פעל היי רצויים. בלתי הס אלה בימים
רעשניות. שמלות תלבשי אל תנית•
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ע יוצר, אדם אתה אם
 השבוע לרסן תצטרך

 להביא כדי יצריך, את
עבו של מוצלח לסיום

מג אתה מסויימת. דה
 על ביתך בטיפוח זים

 אמנותית עבודה חשבון
 זמן לה מצפה שהינך

 להביא והעשוייה רב
התלבטו מחמאות. לך

הרומנ במצב יתר יות
 להביאך עלולות עכשיו בו שרוי שאתה טי

ש לאהבה להיענות עליך נפשי. לדיכאון
 הזדמנות תחמיצי אל עכשיו. לך מציעים

 לדאוג הזמן הגיע שנית. לך תחזור שלא
בים. בשהייה תגזימי אל הבאה. לעונה
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 לקבל לך יאפשר ה׳ יום !;■
הש עליה ההחלטה, את

 זמן הרבה כל־כך קעת
שתז מוטב אבל וכוח.
 לכלל תגיע לא אם דרז.

ש ה׳ ליום עד ביצוע
 אתה — השבוע בסוף

ש מה כל את תפסיד
 פגישה להרוויח. יכולת

 בהיר־שיער אדם עם
בצדק. אותך. מפחידה

קלילים. בעניינים והתרכזי שטויות עזבי
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 בבעיות הסתבכת אם
 לביאה, משפחתיות,

 הפי- את תמצאי לא
 השבוע. לצרות, תרוו

ב א׳ ליום עד :להיפך
 תיכנסי השבוע תחילת

ל עמוק ויותר יותר
 ולסידו- התחייבויות

 מצד משפחתיים. רים
 שנוגע מה כל — שני

 או עיסקי לאירגון
 יפה. עולה מיקצועי

באכילה. תגזימי ואל בהיר צבע לבשי
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 שאתה יודעים כולנו
 לפתור שבכוחך בטוח

 כל של בעיותיהם את
 אבל אליך. הפונים אלה

 אל בחייך, — השבוע
 עשוי אתה עצות. תיתן
 זה מתוך אחרים לסבך

 שכולם חושב שאתה
 התנאים כמוך. בנויים

אחד, לכל שווים אינם
 לסבך שעלול נתון וזה

 את רואה אינך אתה כאשר בייחוד אותך,
 לגרוס עשוי אתה בייחוד הזולת. נקודות

 לבן וגס טלה, ולבת דגים, לבת לשיברון־לב
ג׳. ביום להתפרץ לעצמך תתן אל אריה.
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 של שפע נפלא, שבוע זה יהיה מאזניים לבת
חב הצלחות בילויים,

בהי מזל ואפילו רתיות
 על בעיקר המרי מורים.

כל אפשרויות לב. קלף
 מתגלות חדשות כליות

 לך כדאי לא לעיניך.
 בייחוד לידידיו, לפנות

 ביום ולא בכתב לא
 — יסרבו הס רביעי.

 באדיבות. ולאו־דווקא
במשקל. מעלייה היזהרי

4 ,4 4

 בסכנה, השבוע לעמוד עלולה יוקרתך
ש אישי כישלון בגלל

הש באי-הבנה. מקורו
יו סובלני להיות תדל
והי אחרים, כלפי תר

 עלבונות מהטחת מנע
 משוכנע אתה אם גם

בעי עוול. לך שנעשה
 רגשותיך את רסן קר

לס נבונות וגלה בבית,
משפחתך לקרובי לוח

קטנים. מישגים על <
לך. תזיק רק עצבנות
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שתש מוטב — להגיד מה יודע אינך אם
ה שבת יום וכן ד יום השבוע. תוק,

פגי לך מזמנים באים
 יהיה בהן גורליות, שות
הדיסקר הרבה תלוי
 וביכולתך שלך טיות

לעו בנעשה, להתבונן
חשי חסרת פגישה מק.
 אלמונית נערה עם בות

 הכאב מן מעט תפיג
 לפרידה היכון האמיתי.
 וקורעת״ מייגעת ארוכה,

גדול. אור שסופה לב,
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 אלייך נמשכים החזק המין בני — גדי בת
 תשומת-הלב, מלוא את לך ומקדישים

 שהסכס-אפיל מאחר
 בימים מתחזק שלך
רבה. במידה אלה

משי תשתחררי כאשר
תע טוב הצלחה, כרון

להר תתחילי אם שי
ה את לנצל איך הר

ל החדשה התפתחות
והעי עתידך, שיפור

ב תזניחי אל — קר
ותי ידידים אופן שום

 הרבה להם הקדישי מחזרים; או קים
 היזהר — גדי בן וחביבות. תשומת־לב

העיסקי. בשטח בייחוד מסיכונים, השבוע
4 4 4

 השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עננים
 שלך. האהבה חיי את
תפ — נשוי אתה אם
 בינך סוערת מריבה רוץ

 לך יש אם אשתך. לבין
 גם תיפרדו. — חברה

 תלקקי לא דלי, בת את,
 תיפר־ את השבוע. דבש

ה מאדם ארוך לזמן די
 אלייך. מאוד קרוב

תר המופרזת שתייתו
ידידים. מעדיך חיק

י ★ ★ ★
להז להיענות תחששי אל — דגים בת

 מבר של מפתה מנה
 נדמה אם גם חדש,

 להפי- מבקש שהוא לך
 את עוד בל בפח. לך

 הוא רצונו כי משוכנעת
סי כל אין רצונך, גם
 לקראתו תלכי שלא בה

הדרך. ממחצית יותר
יכול במיטב התמכרי

 ההנאות כל למיצוי תך
בקרוב. שתתאפשרנה
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מדע
רפואה
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הומוסקסואדיזס
 יוכלו בו היום קרוב האם

 לפתור בכך, הרוצים חד״מיניים,
 בעזרת בעייתם את

? הורמונאלי טיפול
 מהפסיכולוגים רבים של טענתם לנוכח

ולסב כהומוסכסואליזם מיניות, סטיות כי
 נפשיים, מפגמים בעיקר נובעים יות,

ה כיום רבות הינקות, בשנות שתולדתם
 מונחות אלה סטיות של ביסודן כי הוכחות,
 של שבגופו ההורמונאלי באיזון הפרעות

האדם.
 על־ידי מווסתת האדם בגוף מערכת־המין

 מישקל בשיווי שנמצאים אחדים הורמונים
או שינוי כל אלה. עם אלה ועדין דק

 מסטיית־ בהרבה מסוכנות לתוצאות לגרום
מיו•

מוות. אפילו לעתים

תחבורה
מכוגית

<־ מטוס
 צורה בעל חדיש מירוץ רכב

גבוהה, ויעילות מהפכנית
המסלולים. על לעלות עומד

 בעולם החשובים המכונית ממרוצי אחד
 שבארצות־ באינדיאנאפולים, שנה מדי נערך

ובי תיכנונה אז עד יושלם אם הברית.
 אחת את המרוץ יארח הוייסרוי, של צועה

 עד שנוצרו ביותר המהפכניות המכוניות
בעולם. כה

 המוטות אחוריות כנפיים שתי למכונית
סילוני, קרב מטוס ככנפי מעלות, 45ב־

העתיד מרוצית
והקובע השלישי הניצחון

 להפרעות לגרום עלולים במאזן הפרעה
המיני. בתיפקוד חמורות

 :הם המאזן לעירעור חיצוניים סימנים
 ונשי־ נשים אצל וזקן שפם שיער, הופעת

 קול ושינויי שדיים ותפיחת שיער רת
גברים. אצל

 שחלו בתופעות המחקר של תחילתו
 תרופות או הורמונים שקיבלו חולים אצל

 בסוגים טיפול לצורך הורמוני־מין, דמויות
סרטן. של שונים

 חיצוניים שינויים בעקבותיו גרר הטיפול
המי בהתנהגותו שינויים ולעתים ניכרים,

המטופל. של נית
הטי בעת אלה סטיות האיזון. סיכון

 סטיות גם כי ההשערה את העלו פול,
 הורמונאלי איזון בחוסר מקורן תורשתיות

 חוקרים צוות בידי שנערך מחקר מלידה.
ה של נכונותה את גילה מסקוטלאנד,

השערה.
 הורמוני־מין של הפרשות בדק הצוות

 לעומת ולסביות הומוסכסואלים של בשתן
 נטיות בעלי ונשים גברים של הפרשותיהם

מקובלות.
 בין ניכר שוני קיים כי הראו התוצאות

 הזכרי) (הורמון־המין הטסטוסטרון כמויות
 הומו־ בין הנשי) והאואסטרון(הורמון־המין

״. להטרוסכסואלים סכסואלים
הלסב כי נתגלה לדוגמה, הנשים, אצל

 הורמון של יותר גבוהה מידה הפרישו יות
האחרות. הנשים מאשר זכרי

נמצ כי לומר קשה עדיין זאת, כל עם
 ה־ האיזון להומוסכסואליזם. הרפואה אה

 כך, כל עדין הוא האדם, בגוף הורמונאלי
עלולה ממנו מלאכותית סטייה כל כי עד

המקובלות. הנטיות בעלי קבוצת *

 מ־ להבדיל דומות. קדמיות כנפיים ושתי
 תפקיד כאן לכנפיים אין במטוס, שימושן

 בעלי כאזורים משמשות הן עילוי. של
נמוכה. אווירודינמית התנגדות
 מצג־ נמצאים האחוריות הכנפיים בשתי
 גוף בתוך מתחתם המנוע, של ני־השמן
 המתכננים מצנני־המים. נמצאים המכונית

 משום שם, דווקא מצנני־המים את קבעו
 הזמן כל המצננים יישטפו לדבריהם שכך
נקי. אוויר בזרם

 של התלייה מערכת כוח״סוס.
 היא אף שתיכנס כך, תוכננה הגלגלים

 תימנע בכך — הקדמיות הכנפיים לתוך
 נסיעה במהירויות באוויר, חיכוך תוספת

גבוהות.
 בליטות וחסר מאוד צר המכונית מיבנה
 בלתי שיהיו כך, תוכננו החלקים מיותרות.

והחי בשני, אחד האפשר במידת תלויים
 מאוד וקלים פשוטים הם ביניהם בורים

לביצוע.
 למכונית לתת נועדו הללו הפרטים כל

 במרוצים, יותר גבוהה ומהירות יציבות
קילו 300 היא בהם הממוצעת שהמהירות

לשעה. מטר
 קילו־ 607 הוא החדשה המכונית מישקל

 למכונית ביותר הנמוך המישקל — גראם
 בעזרת המסלול את גומעת היא זה. מסוג
 כו־ 900מ־ למעלה בעל אופנהאוזר, מנוע

חות־סום.
 אונסר. אל הוא העתיד מכונית של נהגה

 שתולים התקוות את תממש המכונית אם
רב. בכבוד אונסר אל יזכה בה-

 במירוץ שיזכה הראשון הנהג יהיה הוא
ב התחרות) שם (זה 500אנאפוליס-־יאינד
ברציפות. השלישית פעם

ה מן נצחונות שני כבר יש לאונסר
האחרונות. שנתיים

1830 הזה העולם


