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 סובלים מאוד הם בחורף ליים.
מת בגיל קרות. וידיים מרגליים

 מבעיות לסבול עלולים חם קדם
בלב•

דגים
 במיוחד, חזקים אינם דגים בני

 מעניין שממש משהו יש ואם
הברי שזו הרי אותם, ומעסיק

 מחלות. — נכון יותר או אות,
 מישהו, של מכאוב או מחלה לכל
לתת. יש תרופה איזה יודעים הם

 כפות״הרג- על שולט דגים מזל
 בכל להם מציקות רגליהם ליים.
 נוטים הם כן כמו צורות. מיני

אצ קיימת בתאים. מים לאגירת
 או מדי מרובה לאכילה נטיה לם

 שקיעה של בהתקפות מדי. פחותה
 הם מהעולם, הסתגרות או בדכאון
 העיכול במערכת מבעיות סובלים

בכבד. ואי-סדירות

טלה
 ב- ובריאים חזקים הטלאים

מ סובלים אינם הם דרך־כלל.
סב להם אין מיוחדות, מחלות

 של המירוץ באמצע להתעכב לנות
 לא משהו אם לבדוק כדי החיים,

 שהעניינים זמן כל אצלם. בסדר
 ובכל מרוצים. הם רצונם, לפי זזים
 ופגיע רגיש איזור להם גם זאת

 טלאים והפנים. הראש — במיוחד
 וכאבי ממיגרנות סובלים רבים
כש והסוגים. המינים מכל ראש

ברא זאת חשים הם במתח, הם
 הם חלף, הראש כשכאב אך שם,

ממשהו. סבלו שבכלל שוכחים

שור
חז הם טובה. בריאות לשורים

 נופלים הם אם אך וחסונים, קים
 מאוד. איטית ההחלמה למישכב,

 בגלל יתר למישקל נטיח להם יש
 ל־ בעיקר שלהם, האכילה תאוות

מתי דברי — האסורים״ ״דברים
 קרם, עוגות ציפס, עם סטייק קה,

 מעדנים מיני וכל דייסות טוגנים,
 מאכילה כתוצאה דמיון. מעוררי
 חיים שבו האיטי והקצב מרובה,

 לסבול עלולים הם שור, מזל בני
 מחלות מיני ומכל שומן, מעודף

מישקל. מעודף הנגרמות

תאומים
 עיצ- אנרגיה על חיים תאומים

מע את מייצג מרקורי כוכב בית.
 יכולים הם ולכן העצבים, רכת

 מאוד. גבוה עיצבי למתח להגיע
זקו טבעי שבאופן הנשים, ביחוד

 שאליו ריגשי, שקט ליותר קות
להר כדי להגיע. מסוגלות הן אין
צרי הם העיצבי המתח את גיע

 ושינה צח אוויר שמש, המון כים
 להירדם תאומים לבני קשה רבה.
סקר ובגלל הגבוה המתח בגלל
הזמן. על להם חבל הרבה. נותם

סרטן
לברי מאד רגישים סרטן בני

 הקשור אחר דבר לכל כמו אותם,
ו להתקררויות, נוטים הם בהם.
של הקיצוניים מצבי־הרוח בגלל
 הם במהירות, המתחלפים הם,

 פסיכוסומטיות ממחלות סובלים
 הופכים הם אם קרובות. לעתים

 קבוע, למצב שלהם הדאגנות את
 על כרוניות למחלות סכנה יש

 הוא הקיבה כיב נפשי. בסיס
זה. למזל טיפוסי

אריה
 ובריאות. מרץ חיוניות, לאריה

 נוטים ולכן רב אומץ בעלי הם
 ה- הוא הלב מתאונות. להיפגע

 חזק שהלב או הרגיש. איזור
 בלב. כלשהו פגם שיש או מאוד,

אזו הם גם ועמוד״השידרה הגב
 שהם היא הבעיה רגישים. רים
 ברצינות מספיק מתייחסים לא

מגיעה. היא וכאשר אם, למחלה,

 ,18 בן עבודה. מחפש *
 בבית* עבודה מחפש תיכון, בוגר
 לעסאם לצלצל מיסעדה, או מלון
.04־912916 טלפון אלהיג׳א, אבו

כיו□ מצבנו
 — שמאל ימין, — שמאל

 שמאל ימין, — שמאל ימין,
שור! לימין ימין, —

אשקלון פלדמן, אידן

 כחודש לפני וחכם. אכלן ^
 חלק, שחור־לקן, נ|לבלב 'נמצא
 אליו שמתגעגע מי וחכם. אכלן
 גולדמן, ׳פ אצל אותו למצוא יוכל

 בימי (לטלפן 02־635061 טלפון
).8ו־ 7 בין שלישי

 היהודית״, ״האמנות ספר. *
 שווה־ערך. תמורת מרצה, הוצאת
.779573 טלפון

ל- מיוחדים. מועדונים *
 חוברת־הדרבה בניו־יורק, מ^קר

 בעיר. המיוחדים למועדונים
:ל $10 ישלחו המעוניינים
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 ח■׳ את הצילו
שדיי הנישואין

 לפני העומד צעיר בחור אני
ה לעזרת פונה אני נישואין.

 — בעם הנדיבים ואל ציבור
 לשלוח באפשרותכם יש אס
בענ חוברות או ספרי־עזר אלי
 ותצילו שילחו אנא מין, ייני
ה שלי חיי־הנישואין את בכך

 חתונתי מועד בפתח. עומדים
הזדרזו! ומתקרב, הולד

 ירושלים, 16321 ת״ד מיקי,
91162 מיקוד

צירופ״ם
אפשריים

מעו 24/174 קולה. קוקה *
 וסב־ חמודה חטובה, להכיר ניין
 ת״ד החיים. טעם את היודעת טית,
רמת־גן. ,419

 משכיל, גבר נוצרייה. *
נוצ בידידת־אמת מעוניין ,42/180

 לפנות רציניות בהצעות רק רייה.
 מיקוד פתח־תיקווה, 3662 לת״ד
טלפון. לצרף גם רצוי .49130
 רווק צעיר מציאה. ממש *
 או גרושה להכיר מעוניין ופנוי

 בעלת ילדים, עם אפשר רווקה,
בתמו קורת־גג. לו שתעניק דירה,

 תשומת־לב, כנה, ידידות יתן רה
 אליהו, בדירה. וסידורים תיקונים

.445872 טלפון
 נאה דוקטורנט תואר. עם *

 מעדיף ,30 בן רווק, (באמת),
תל־אביב. ,37529 ת״ד נשואות

 רווק חברים, זוג שינוי. *
 מחפשים ,31 בת ורווקה 28/170
חיפה. ,2227 ת״ד שינוי.

י ב■ ל ו □ ש

 23 בנות סטודנטיות שתי
 ת״ד לסיר. מיכסה מחפשות

.61344 מיקוד ,33559

 נאה, בחור מצב. ככל *
 מצב בכל בנשים מעוניין ,24/166

 ת״ד אינטימיים ליחסים גיל או
.61291 מיקוד תל־אביב, 29208
 מאוד, נאה רווק כסיס. עם *

 רווקה מחפש פרסי, ממוצא ,32/170
 4333 ת״ד לנישואין. ומבוססת נאה

.100 עבור ,61042 מיקוד תל־אביב,
רצינות. או אהכה או *
 ומבין רגיש רציני, גברי, נאה,

 גרושות בנשים מעוניין ,29 בן
ופי חום לאהבה, 30 עד 20 בנות

 ו: רצינית, למטרה גם אפשר נוק
 ארמונד, אלמנות. גם בחשבון באות
.52117 מיקוד רמת־גן, 1833 ת״ד
 נאה סטודנטית כהורה. *

 אינטימית. לידידות בחורה מחפשת
 לציין נא קריית־אתא, 314 ת״ד

טלפון.
בן אני כדורגל. שחקן *

 ורוצה י״ב, בכיתה לומד וחצי, 17
עד 16 בנות בחורות עם להתכתב

 חוסין כדורגל. משחק גם אני .20
 דואר- ,20185 כוכב אלהיג׳א, אבו
כרמיאל נע

הפרידה צער
 צער את חוסכת אני תמיד
 שלעולם מפני ממך, הפרידה

ב מאשר לבד נפגשות איננו
אתו היכן הזיותיי

תל־אביב, 32468 ת״ד
61323 מיקוד

 (לא .נאה גבר איוורור. *
 להתאוורר מעוניין ,33/172 פנוי)

 וחוסר- סודיות אינטימית. בידידות
 כפר- 548 ת״ד מובטחים. אכזבה
סבא.

ללב נוגע
 בן רווק יוצרת. היכרות *

 שיגרתי, בלתי אריה, מזל ,27
 נון- מחפש ורגיש, חם מעניין,

לאמ מאוד הנוטה קונפורמיסטית
להיכ והטבע, האדם אהבת נות׳
 טלפון רוני, ויוצרת. חמה רות

ובלילה. בערב ,285519
 נאה רווק לרווקות: לא *

כנשו מעוניין ,34/180 דירה, עם
.316528 טלפון בלבד. אות
 את האם תכרחי! אל *

 מה כל לא, אם 1 מאהבה בורחת
 אלי לכתוב הוא לעשות שעליך

 ,36974 ת״ד אותה. תפגשי ואולי
תל־אביב.

!נסך איו ,חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לגיד, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טונה, בדיחה
!קדימה

לב יבולה הודעת כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האגוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גני על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית־דואר,

 תג-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת בן אם (אלא

להש יש זה נמיקרה תמונה.
א במעטפה). תמש תתקבל ל

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תבלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

הודעה. בעל־ה של

ר ב א כ ה ל א מ צ

 צמאה לכלבה קרים מים כוס שהציע עטרה, מקפה לעובדיה תודה
נחמד. איש אתה עובדיה, לבית־הקפה. שנכנסה

234947 הזה העולם


