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 עומדים ואיכות מחיר
 .סכל. הדדי ביחס

 איפוא, תתפלא נא אל
 לשלם תדרש אם

 במקצת גבוה מחיר
טלויזיה מכשיר תמורת

לורנץ שאוב
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 ע״ייי שגה שבועות,
 ביחסים מפנה לחול
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 עליך, הממונים נשים
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 מעסיקיך, אלה יהיו

• ש־ במקרה מוריך, או $ ■8 0 5■ 
 בעזרת לומד. אתה

 הזדמנות תמצא טוב, ורצון כנה מאמץ
 רבה. בהערכה ולזכות עצמך את להוכיח
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להי השבוע עלול אתה
ו טכניים, בקשיים תקל

נקו באי־אילו לשגות
שניות דות שיבו מי בח
 סוף תחליט אס אן תן,
 העניינים את לקחת סוף

 כל יעמדו לא לידיים,
ההצל אל בדרכן אלה
ת את חה. הרא תפירו

 כבר לקצור תוכל שונים
 כן כל את — שור בת זה. שבוע בסוף

פז. הזדמנות מחמיצה שאת להסתבן, מפחדת
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̂ם בסנגלנות, ניחנת ̂ א
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1 לשניכם, רק הידועות 1 8^8114

^70ס8ן יכולתו כמיטב יעשה ס ח
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 שמועות עליך להפיץ
 חשובים. במקומות ריחך את ולהבאיש
הרומנטי. במישור טובים סיכויים

 בה בתקופה נמצא אתה
ב פנים המזל לך מאיר

ולמש לבית הנוגע כל
 נפשיים קשרים פחה.

ם מתהדקים ן והולכי נ  בי
 לא שהופיעה נערה לבין

מן  והס חייך, באופק מז
 מצד נלהב לאישור יזכו

וה הקרובים הנושפחה,
אנ לארח הרבה ידידים,

תן, שים ת שום תחמיץ ואל בבי ל הזדמנו
ישתלם. זה מכריך. לחוג מסיבה עריכת
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 הגיון בכן יש ריך.

2*18 אנשים כי מסויים, 220■ 
 חברתם את מחפשים

ש בתקווה המאושרים, חבריהם של
בהם. גם ידבק זה מהאושר חלק
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שב אתה אס בי על חו
שה לוי ב קצרה חופ

מן זה הקרוב, עתיד  הז
ה את לתכנן המתאים

פן פרטים מעשי. באו
 זו לחופשה שתצא מוטב

 אנשים קבוצת בחברת
תניח מצומצמת,  להם ו

כנון מלאכת את ו התי
 מכתב התאריך. קביעת

יג השבוע, בסוף לקבל עלול שאתה רשמי
ה אי־נעימות לן רום מיידית. כספית מבחינ
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והאי המיגבלות מן להשתחרר הצלחת אם
מן לפני עליך שהוטלו סורים מ רב, לא ז
 כי השבוע תיווכח בך, תלויות שאינן סיבות
נפ חדש לעולם השער

ש בפניך. תח הקש חידו
ידי עם החברתיים רים
 לן יסייע ותיקים דים

 בתנופה ולכבוש לחזור
 החברתית העמדה את

שן לך שהיתה מ ש ב
 את — מאזניים בת נים.

 יותר החבל את מותחת
 אינם שיקולייך מדי.

ל עלולה ואת נכונים
 אחת שטות בעבור הכל הפסיד

הנוהגים אלה לכל ורוד
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 הוא השבוע
בהצלחה. להמר.
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אינ מבחינה עצמך את תמצא השבוע

 ומרתק, חדש עולם בפני טלקטואלית
 על ידעת כה שעד

 מקריאה רק אלא קיומו
החשי כושר בספרים.

האינטואי שלך, בה
 לכבוש והצמאון ציה

 אצלן נמצאים דעת,
ב חש אתה בשיאם.

 דחף של התעוררותו
ליצור, ללמוד, פנימי

 את הכתב על להעלות
 גורם זה כל רגשותיך.

 לן ומאפשר עצום, אישי לסיפוק לך
ולהתעלות. ברבים קומתך את לזקוף
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 אלייך נמשכים החזק המין בני — קשת בת

מ תשומת״הלב, מלוא את לן ומקדישים
 שלן שהסכס־אפיל אחר

ם מתחזק ב אלה בימי
תש כאשר רבה. מידה

שיכרון תחררי  הצלחה מ
 תתחילי אם תעשי טוב

ן להרהר ה את לנצל אי
לשי החדשה התפתחות

דן, פור תי  — והעיקר ע
פן בשום תזניחי אל או

ם ידידים _____________ מחז־ או ותיקי
הר להם הקדישי ריס;

 הזהר — קשת בן וחביבות. תשומת־לב בה
העסקי. בשטח ביחוד — מסיכונים השבוע
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 חיי בדמות רצינית למשענת זקוק אתה

 הכל ככלות ומאושרים, יציבים משפחה
ה הנגד משקל הם ׳'*

 הנפשית לסערה יחיד
בהת עליך העוברת

תן חסו קי לגורמים יי
 כי רק זכור צוניים.

 לא פנים כלפי המצב
ו יציב להיות יוכל

ימים, לאורך מאושר
 לאתר תדע לא אם
ול עצבנותך מקור את

ב עצמן על התגבר
כל יגלה אלין קרוב אדם הקרוב. עתיד

קשייך. על להתגבר לן ויעזור הבנה פיך
★ ★ ★

להא עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
ת בל על השבוע ,'3  בחיין. אחרת התרחשו

שב אתה אם  שהגיע חו
מן ת להתייחס הז  ברצינו
דן, יותר רבה ולק לעתי
 לחיי־ עצמך את שור

ה משפחה, ה השבוע ז
 זאת. לעשות מתאים

 נוסף. רגע תמתין אל
בן טוב ת עלול לי  להיו

להר השתדל לרועץ. לן
המתו עצביך את גיע
שבוע חים  בידור זה. ב
ה הכספית ההוצאה למרות לן, יזיק לא

הבריאות. על לשמור כדאי השבוע גדולה.
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 השבוע תעמוד אם
 ה- מביכה בעייה בפני

מש בבירור הקשורה
 עניין הסדרת פטי,

 בלתי מגע או רשמי,
מו הרשות, עם צפוי
 את תדחה שלא טב

 התחל בעניין, הטיפול
 של בסיועו מיד, בכך
 בסבך המתמצא אדם

 להבהיר עלול כזה אדם זה. עניינים
 שדימית, כפי מזהיר אינו שמצבן לך
 מתח של ממושכת תקופה תעבור וכי

 ידידך יסתדרו. שהעניינים עד ואי־נעימות
סבור. שאתה ממה פיקח יותר הרבה
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 אך במספרה. לבקר פנויה ואינך הערב באים אורחים
פיליפס. של מיבש-השער עם בביתך המספרה דאגה, אל

המצ שער מייבשי של דגמים מבחר לך מגישה פיליפס
.10^ בשיטת קצר זמן תוך יבוש ב: טיינים ^  חום וסת ?
ובאיחסון. בשימוש מירבית נוחיות להתאמה. הניתן
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