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 להיות עשוי ההרגל כוח
 את השבוע. בעוכרייך,

 המצב את לדון מתפתה
המ והיה כאילו החדש

 גם לכן הישן. של שכו
ב תזלזלי שלא מוטב

 לידייך, שיגיעו ידיעות
 באות שתן חנמיקרה גם

מ עיסקה עויין• ממקור
 לסבך עשוייה סובכת

 נאה מתנה בזהירות. נהג החוק. עם אותו
חדשה, ידידות תעצב השבוע, שתקבלי,
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תע ואל עיקש תהיה אל
יו״ד. ש? קוצו על מוד

ית הדברים הכי בלאו
ל אחרת לבסוף פתחו
ב שציפית. ממה גמרי

 אין לבינה, שבינו קשרים
— היושר מלבד מוצא

להת במקום וההתמדה.
מו השטח, פני על פזר
 יהבך את שתשליך טב

 ה־ הטרדות ומרכזי. אחד חמוד אובייקט על
באהבה. מקורן בת־דגיס, שלן, מיקצועיות

★ ★ ★
 הש־ של מילת-המפתח

ק טיפוח היא: שבוע
 גאה אולי אתה שרים.

 טובות לבקש בדי מדי
 בקנוניות להסתבן או
מ תהיה אם אבל —

 לסתום לפחות, סוגל,
לאח ולתת הפה את
 עימד, להיטיב רים

 בדרכך שתזדמן ייתכן
 של בוח-המשיכה בלתי-חוזרת. הזדמנות
בעתיד. צרות לך לעשות עלול בת-סרטן

★  ★  ★
 לפרוח מוסיף הרומאן

 מדאיג סתם ואתה —
תועלת. ללא עצמך את

 טוב היא עימד, הקשר
בשבילך. וטוב בשבילה

 מוסיפים ענייני־פרנסה
מו אבל השבוע, לזחול,

כ מאמצים שתעשה טב
 היסודות את להניח די

ה״ בתחום גדול לשינוי
 היא — ו׳ ביום איתר, תריב אם עיסקי.
הפעם. צודקת אינה שהיא על לך תסלח

★ ★ ★

ט עשית לא עדיין אם
הי בענייני־עבודה, עות,
 לן יקרה לא שזה זהר

 אחר־כן ה׳. או ד׳ ביום
ל בשקט. לישון תובל
 מאוד קשה זאת עומת

 בענייני־פר־ להסתבן לא
חו לעשות לא או נסה
 צנד לפחות אז בות.
ו הוצאותיין את צמי
 אכזבה שלן. המקיפות תוכניות־הבילוי את
מחודש. מרץ לן תוסיף מבוגר אדם עם

★ ★ ★

ע ערפילים מתון כמו
את חשה את נוגים
לגמ לא בעולם עצמך

 לא זה מציאותי. רי
תעשי לא אם יעבור

ל מאוד רציני מאמץ
 מחלומות-השווא צאת

הני וממיקסמי-העבר.
יש קרוב מאדם תוק
 בתחום גם עליך פיע

שבוע- שלמשך מוטב בן על העיסקי.
התחייבות. עצמך על תיקח אל שבועיים

★ ★ *
 חשבון־ של שבוע זה

מס עם אבל — נפש
ע של שבוע קנות.
ש לאחר דברים שיית

מ איך. בדיוק חשבת
הסי משתפרים ד׳ יום

 נכונה, לנחש שלך כויים
 ימיה׳ כספיים; בעניינים

 לסייע גם עשויים ו־ו׳
 פייס. או ברווחי־טוטו לך
ה החברתיים, יחסייו את לתקן עשוייה את

פעולה. תשתפי אם הבא, בשבוע או שבוע

ש התחייבויוחיין מכל השתחררי — אנא
ול אונן לכל תזדקקי את עצמן. על לקחת

 חשבון־נפש עשה בקרוב. הפנוי, זמנן כל
 אלה עם להתווכח ונסה

ל אותן לגרור שרוצים
 ובלתי־ נחפזת פעילות
 סיים שני, מצד שקולה.

 אתת ואם החובות את
 ימי־ כמה לקחת יכול

ש תפחד אל — חופשה
בג יתמוטטו עסקיך מא
א בינתיים זאת. לל
 על הרוכב זה הוא תה

יו שאינן למרות הסוס,
ממנו. והיזהרי — וחוס שחור לבשי זאת. דע
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★  ★  ★
 הקיטור. במלוא להתקדם הזמן עכשיו

 אל המוח. את לך לבלבל להם תתן אל
או להסיט להם תתן
 אבל מהחלטותיך. תן

מוגב שמאמצים זכור
 להיות עשויים רים

גדו בהוצאות כרוכים
 אל כן ועל יותר לות

כספיות. לצרות תיכנס
 ממח- סובל אתה אם

ה מחולשת או לת-לב
מו הפנימיים, איברים

 הכל את שתעשה טב
 תון- מדי, יותר עצמך את לאמץ לא כדי
סגול. ללבוש מוטב השבוע עבודה. בדי

הפ ובתוספת בצרות מהול מתוק כאב
יבלב בלתי-שיגרתיות רומאנטיות תעות

 דעתן את השבוע, לו,
 טוב גם לבן לחלוטין.

כ תעסקי, אם תעשי
 שברומו בעניינים רגיל,

ל במקום עולם של
 מעשי-כב- למישור רדת

 ברירה לן אין יכול.
מ- את להפעיל אלא

 בן־עק- לוא־תוקפנותן,
מ להיחלץ בדי רב,

מ מעימות או ויכוח
 זאת, לעומת לן. קרובים אנשים עם בין

מדי. יותר טובים מידידים להיזהר עליך
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★  ★  ★
 עם קשר בכלל, לבילויים. נאות שבוע לא

 מאוד הרבה לך לעשות עשוי זרים אנשים
שי זאת, לעומת בעיות.

הכל מצבך של קר קול
ל רק להיות יכול כלי

 סגורים מקומות טובה.
מ לך מביאים וקרירים

ומרח מים השבוע: זל,
ב־ מסוכנים מוארים בים

מתאו־ הישמרי מיקצת.
נ ומרכילות נוודעבודה

 לצאת תתפתי אל שית.
בל־ למקומות זרים עם

 אל — איש־עסקים אתה אם מוכרים. חי
מיוחדות. החלטות להחליט השבוע תהסס

★ ★ ★
 בילוי טיולים, נסיעות,

 אלח כל — לבית מחוץ
 השבוע. לטובתן, בהחלט

ל לסכם נסה כן על
 ת״ העניינים את עצמן
ה לצד והתפנה ים9שוט

 החיים. של והנעים קל
 לאדם שתקשיב מוטב

טו את ששוחד מבוגר
 הוא כאשר גם — בתן

 לזה מתכוון הוא אין מוות. עד אותן מעצבן
 לן, לתרום יכול שהוא מה זאת, ולעומת —
 ואופן. פנים בשום עצמן בכוחות תשיג לא

ל צרין אתה גם מנומרים. בגדים לבשי
להפתיע. עלול זה השבוע: בלבושן התהדר
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 דגמים: מבחר נפלאה, קול איכות ברורה, קליטה
 החל במחירים 25״ ,23״ ,19״ בגודל מסך מנורת

ביותר. המהודר לדגם ל״י 2395 ועד ל״י 1485ב-

 ״בני של המשוכללות במעבדות מומחים שרות
 צפוי מושלם. חלפים ומלאי בע״מ״ קרסו משה
 הפנימיים. לחיבורים וחלודה מליחות נגד מיוחד
 אחד של איכות מוצר — 1969 דגם — מרלי

באירופה. החשמל מוצרי יצרני מגדולי
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זהי׳ מה
 צורה בעל מאורר זהו מאורר. זהו אבל להאמין, קשה

 ״אמקור״. חברת ידי על לשוק עתה זה הוצא אשר מהפכנית
 בתועלת ובעיקר ואלגנטי, מיוחד בעיצוב מצטיין זה קטן מאורר
 ״אמקור״ מאוררון אלה. לוהטים בימים לך מביא שהוא הרבה

 עשוי בינלאומי, פטנט לפי המיוצר גודלו) בגלל נקרא הוא (בך
כפ לחיצת ידי על להפעלה. וניתן שביר, בלתי פלסטי מחומר

 ניתנת האויר זרימת מקסימלית. היא בו הבטיחות בלבד. תור
 מבלי עבודתך שולחן על להניחו יכול שאתה כן להכוונה

 נאה נוח, יציב, הוא מפעולתו. כתוצאה יתעופפו שהניירות
 מולך מעמיד שאתה המאורר זהו קבועה. מהירות על ופועל

האישי. לשימושן
 גם מסוגל שהוא בעובדה הוא ״אמקור״ במאוררון נוסף יתרון

 בושם של קל טפטוף ידי על וזאת סביבו, נעים ריח להפיץ
 בכל מצטיין זה קטן מאורר בקיצור, לכך. המיועד במקום

 בסניפי בפעולה המכשיר של ותצוגה הדגמות הגדולות. המעלות
 בכל מורשים סוחרים ואצל ירושלים חיפה, ת״א, ״אמפא״,

הארץ.
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