
 מדי. מאוחר כבר עכשיו
 עם שתשלימי מוטב אז

 שתבצרי החדש, המצב
 ושלא עמדותייך, את

 הקלפים. כל את תגלי
 רוצה, דווקא אתה אם

 תועלת להפיק יכול אתה
 היעים־ מן — והנאה —
 אליהם הסיבוך או קה

ב תלוי רק זה נקלעת.
 — דלי היא אם הרומאנטיים: לזוגות ידידו•
חכו. — לא והיא דלי הוא אם כן. תגיד

★ ★ ★

ח אתה  מסוגל שאתה בטו
 אין בלחץ: לבדך לעמוד

 או טלה אשלייה. אלא זו
 לך לעזור עשוי אריה

להר תסרב אם אבל —
ל המצב את לו אות

תו,  די יום אבוד. זה אמי
השבוע, בתחילת ,,וה

הז־ של שפע לך יביאו
ת. ־׳׳ לע רק צריך דמנויו

בא אותו לעשות אבל — קטן מאמץ שות
ומכאן. מכאן קירח תישאר אחרת מת.

 בפברואר ו9
במרס 70

★ ★ ★

 טובים אך קשים ימים
יו אתה עליך. עוברים

 אינך אבל זאת, דע
 להעריך עדיין מסוגל

ה מלוא־המאמץ את
 פך, משים ממך. דרוש

 ואת האחריות את פזר
 כל על-פני העבודה

תש אל ימות־השבוע.
ב אונך בל את קיע
 אחת בנקודה כספך כל ואת אחד, יום

עדיף. מה להחליט תידרש אתה ויחידה.

★ ★ ★

לתקו נכנסת הכל, בסך
 שקדמו מאלו טובה פה
— רווקה את אם לה.
ש סיכויים הרבה אין

השבוע, בודדה, תישארי
 בעוד רווקה, שתהיי או

בן־ מועטים. חודשים
 מהוצאות הישמר שור:

להי העלולות ניכרות,
 פזיז צעי על־ידי גרם

מעו שני, מצד ליאות־ממחשבה. על־ידי או
תכלת. לבשי אקטיבי. כל־כך היית לא קם

★ ★ ★

, יזיק לא בכלל  אם לן
ת תתכנן המ את בקפדנו

עלן שך  — העיסקי פו
ן את ותשמור תי ניו  תוו

 אתה אס בלבד. לעצמן
ק קו  קרוב־ — לכסף ז

 אשה אפילו או משפחה
 על עדיפים מבוגרת

 שמוגש מבחוץ, ממון
 תון־כדי לכאורה לן

ת הטרדות  כאהבתו רוצה את אם יותר: קטנו
כאחרים. גם לכאורה, שתתענייני, מוטב —

★ ★ ★

 מוסיף הנפשי מצבך
וזאת, — להשתפר

חד היכרויות בזכות
 כמה ועל-יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
,ה כל לך יש כי לך,

ה את לפענח סיכויים
 אותך שקשרו קשרים

כיש־ סטאטי. למצב
ברבים, יתגלה רונך

 שוטים, תהיו אל ולשמחתך. למבוכתך
למטרות״פרנסה. זאת נצלו :בני-סרטן

★ ★ ★

 מוטב האינרציה בכוח
 תוך־ מאשר קדימה לזוז
השרי כל הפעלת כדי
 זוהי הזמן. כל רים,

לח מוטב בה תקופה
 כל לפני הרבה, שוב,
 כן אם ואומנם, צעד.

 מן תירתע ולא תעשה
ש המפתיעות המסקנות

 רחוק, תגיע — תסיק
להכ או להעלאת־שכר סיכויים יש השבוע.

רומאנטי. שבוע לך צפוי יותר. גדולה נסה

 ורבת־התפתחויות. רגישה עדינה, תקופה
מא המאורעות, בתוך לגמרי לשקוע מוטב

כנון זאת, עם הצד. מן לעמוד שר  קצר־ תי
ם ובהיר־עיניים טווח  ביו

 לקצור לן יאפשר ד׳
מן פירות  בת־ ממושך. ז

ל מסוגלת את בתולה:
 השבוע, עליהם, השפיע

 בתנאי תרצי שרק כמה
 מכונסת אדיבה, שתהיי
 מלאת־הו־ עצמך, בתוך

יהיה שלא אך — מור
________________בטיו־ הרב• מדי. גלוי
 אף על הטבע בחיק לים

שה שאת העייפות מן ח  דאגה, אל האחרון, בז
הי בהיר. לבשי השרב. של תוצאה רק זו
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★  ★  ★

 שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל —

בקו-הגנה. :בן־אדם
חזק, אותך תוקפים
 כיצד שתדע וחזקה
 מל- להשיב כדי לפעול

 למנוע או חמה-שערה,
 בת- הרעה. פני את

קנ חברה :מאזניים
או לקחת עלולה אית

 הוא אם אן ממך. תו
— באמת לך חשוב

 לס- לן חשוב אם או
מתוק. לברנש תזכי —
לך. יתאים זה בתום. או

[ ו,|וו!ץ[ 1
ר 23 ב מ ט ספ  - ב

בר 22 טו ק או ב

 אותה דר
סגול לבשי

 שהיא חושב אתה זמן כמה !באמת נו,
 להשיג בקושי, מסוגל אתה י לן תחכה

הח בימעט אשר את
 תתקפל אם — מצת

 ותת־ ,ולאורן לרוחב
 אתה אם ממש. רפס

ל בניגוד שזה סבור
 שגם זכור אופיין,

 בדידות אוהב אינך
 החשובים דברים ושיש

 מגאוותך. אפילו לך
 ידיד עם חם קשר
ית שיטחי אן ותיק
 לבל עצומה חשיבות בבעל לפתע, גלה,
בורדו. בצבע התלבשי מזל־עקרב. בנות

★ ★ ★

 פירסומת קצת אבל להשוויץ לך אגיד לא
ואומ למעמדך. בכלל תזיק לא צנועה עצמית

המת הוא השבוע נם,
בעמ לעסוק ביותר אים
ביח או הציבורית דתו
בן־ ,הסביבה עם סיו

 נשכחת פרשה קשתים.
אותך, להטריד עלולה

מיב־ בצורת בת־קשת,
 רכילות או מיסמך תב,

אי־ מהרחוב. המגיעה
 וכן מזה להימנע אפשר

 אבל מזה: להתעלם אין
שקו היי בזעם. להגיב מסוכן גיסא מאידך

ביחידות. לצאת תרבי אל ונדיבת־לב. לה

★ ★ ★

תבן שאתו! איך מוזר ס  מ
 בתככי־הזולת, הזמן כל

 היה זה כל כאילו לא?
 אתם אבל עליך. אהוב

כן, לא תככים, שונאים
 חסוד את נו, בני־גדי?

בי יישאר זה נגלה. לא
 כדאי זאת, לעומת נינו.

 נסיעות במעט להתרענן
 הבריאות טיולים. או

שובה, שלן מן על שימרי גדיים: בת ח צ  ע
ת הישמרי בייחוד — בעי מידבקות, ממחלו
ת קר מו  בים, להתרחץ הרבי ציבוריים. במקו
שפיעו המלוחים הים מי כי  טוב. עליך י

מזיק. זה חברתן. את תחקי ואל ירוק, לבשי
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עלס׳מ

של גדול מבחר

ם י נ ו ע ש
 לבן ומזהב מזהב

 30/־ס—50/״ס בהנחה
 מהיבואן ישר

תל־אביב ,34 רעליה רחוב

ד מ ל

ת ל ה נ ה
חשבונות

ן ו כ מ ב

ספרי בעזרת

ג׳ מזורז בוקר קורס +
ג׳ יסודי ערב קורם *
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ההרשמה: נמשכת
 ד׳ למתקדמים קורס *

למדופלמים קורם

 ,7 סמולנסקץ רחוב תל־אביב,
 .90 בן־יהודה מפנת

 על־יד ,21 הילד שדרת רמת־גן,
.אורדע״. קולנוע

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על-מנת מראש, שבועיים על-כך להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע


