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תאוחיס

הת ומלא חזק חודש
ב המתחיל נגשויות

 אל ממש. אלים, שבוע
 :השם למען תריב,
ל לגרום יכול אתה
 ביותר שלילי לא אדם
 ואל מאוד. רציני נזק

 אתה :לתאונות תיכנש
 לאסונות, לגרום עשוי
 לפן. להתכוון מבלי
תו שלא ספק אין אבל

 אישיים, סיכסוכים מיני מכל להימנע כל
 והאינטימי. האישי הכלכלי, במישור

 שאפשר סימפאטי, לא משפט גם ייתכן
 והתחשבות. הבנה בעזרת רק לפתור

כדאי. זה והתחשבות! הבנה השבוע גלה
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מג אתה מאוד. משונה

לבני־ נהדרת הבנה לה
 האחת גס השבוע. אדם

לי את שפכה שפגשת
 מדי מהר בפניך בה

 הקצר לזמן בהתייחס
ובמק מכירים. שאתם

 חוסר מגלה אתה ביל
הרש לנציגים הבנה
 והסדר החוק של מיים

 מסתבך עצמך ומוצא
תני אל בכך. במה שהתחילו בדברים איתס

 את מנוחתך. את להפר הסמויה למתחרה חי
 לה. שמגיע ממה יותר לה מייחסת

 לך היה שלא למסקנה תגיעי עוד
תכלת. לבשי :שור בת לדאוג. מה על

* * *
ה לנסוע. מרבה אתה
 בדרכים לך יומנו שבוע

 כאחד. ואהבה אהבים
 שי- ירחיקו פן היזהר
 מעליך הקרים קולין

או של גדולה הזדמנות
עו כוח״ההרגל שר.
 שלו את הוא, אף שה,
 מסוכן הוא ודווקא —
 המזלות בהיערכות לן,

 ל- טוב שבוע הנוכחית.
לגי שרירותיות, להחלטות למעשי־פתע,

יכו תאומים, בת את, הנעלם. לעבר חות
 בימי בייחוד בלתי-רגיל, בחן להתברך לה

הפיננסי. בשטח בעיסוקייך היזהרי ו־ד׳. ג׳
* * *

הדברים את לראות נסה ׳__
 של מבטם מנקודת גס

 תעשה ואל האחרים,
 לאדם הגורמים מעשים
 עגמת אליך הקרוב

 טוב רצון גלה נפש.
לעבודה. חבריך כלפי

ה בסוף קצרה נסיעה
 את לך תביא שבוע

ו המיוחלת, השלווה
 בעייה לפתור לך תסייע

הצ שוס לך ממתינה לא השבוע מעיקה.
 לנצל לך שכדאי כך בולטת, חברתית לחה
 אך יופייך. ולטיפוח למנוחה הזמן את
הקרוב. בעתיד ישתפר שהמצב סימנים יש
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 — בהצלחה זכית

ב לזכות עתיד ואתה
 כי זכור נוספות. כמה

 והמקוריות הדמיון
לרג נר לשמש חייבים

 מן יותר הרבה ליך,
ה והתיכנון הזהירות

 אל זאת, עם קפדני.
 הרגע מדרישות תתעלם

 לחינם לריב לא ודאג
ומכריך. ידידיך עם

לעבו הקשורים דברים או ציוד, רכישת
:לביאה השבוע. מאוד כדאיות דתך,

ה את הבהיר, על הכהה את העדיפי
 שיערך בצבע בגדים הג׳ינג׳י. על שחרחר

לך. יועיל 7 מיספר מזל. לך יביאו

★ ★ ★
 נסיגה חלה לאחרונה
 לעומת אבל בעסקיך.

לא־ הצלחה נחלת זאת
הרו במישור נורמלית

הת אותו הרומן : מנטי
 זמן לפני לנהל חלת
 אל אבל יימשך, מה,

 שהוא לעצמך תחשוב
ב תחזור אתה רציני.

אש אל דבר של סופו
 אם היא השאלה תך.

 עליך לכן, מחדש. אותך תקבל היא
זו. בשאלה במחשבה מעשיך את לכלכל

10 1 0
 - ביוני ;

ביולי 21
21
ס

נתונוו!
ט ס גו או  - ב

ר; ב מ ט פ ס ב
22
22

חאזנ״ס

1ןו1ע
■ £ 2 3 5 1 2 ■

קשת

תצ בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע
מו עליכן ושוב. שוב ביוזמה, לנקוט טרך
 בזהירות שתתכנן טב
 בת הבאים. צעדיו את

במיו הזהרי :מאזניים
 ומספורט־ משחייה, חד

 לפני תאכלי אל !מיס
 כוח־ ליס. הולכת שאת

 יגבר, שלך המשיכה
 השבוע. סוף לקראת

תג מוצאי־שבת אחרי
 למשך השפעתך. בר
ורוד. לבשי קצר. זמן

★ ★
לש איך תהיה השבוע, הניקרית בעייתך

 התקריות נוכח נפשך, שלוות על מור
האחרונות. הפוליטיות

ה עבורך זה יהיה לא
ביותר. הטוב שבוע

 ובמיוחד לכתוב הרבה
תוכ מכתבים. על ענה
ל תיכננת אותה נית
סי אין — מזמן בצע
 אל אך שתתגשם. כוי

לפניך. החיים ייאוש,
 בשעות בנהיגה היזהר

היום. של המאוחרות
★ ★

יכו הן :קשת לבנות מאוד מסוכן השבוע
בהרפת להסתבך לות

לג העשויות קאות
 אישיים לסיבוכים רום

 רב זמן ובריאותיים,
 את שתשכחנה לאחר

 מוטב, עצמה. התקרית
ב להרבות לא איפוא,
ולהג חברתיים קשרים

אנ עם המגע את ביל
 בייחוד — חדשים שים
 ד׳ מיום השבוע, בסוף

בהיר. צבע לבשי ר. עד
★ ★
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 את השבוע, הקובע, הוא אריה, מזל בן
 על לחסד. או לשבט ענייניך, התפתחות

מ גדי, בת היזהרי, כן
 לתיסכולין פורקן לתת

 ההתמרדות ולהרגשת
 לציית לך מוטב שלך.

ובכ מבוגרים לאנשים
צע כל את לשקול לל,

 בריאותך אם דייך.
 אל ככה־ככה. היא

 ואל בבריאות תזלזלי
ב חברותיך את תחקי
שמו מה כל לא אוכל.

 מארץ המגיע מכתב לך. גם מותר להן תר
 מעורר אך מנוחתך. את מטריד רחוקה

 אותך. יהלום זה לבן, לבשי געגועים. בך
★ ★

 השטחים. בכל מפתות הצעות של שבוע
מוג לפעילות יביאך ובירורן בהצעות עיון

 אושר לך שתסב ברת,
 תשכיל באם ועושר,
 הטובה בהצעה לבחור
 מרובה עייפות ביותר.
 סוף לקראת לך נכונה

 את לעניין נסי השבוע.
 סוף בנסיעת בן־זוגך

 את שקט. למקום שבוע
בהי צבעים לזה. זקוקה

מאוד. אותך יהלמו רים

★ ★
 אלייך נמשכים החזק הטין בני :דגים בת

 תשומת-הלב, מלוא את לך ומקדישים
 שהסכס־אפיל מאחר

 בימים מתחזק שלך
כא רבה. במידה אלה

 משיכרון תשתחררי שר
 אם תעשי טוב הצלחה,
 אין להרהר תתחילי

 ההתפתחות את לנצל
עתי לשיפור החדשה

־ והעיקר דך,
 בשום תזניחי
ותיקים. ידידים ואופן
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 5 חדשים! לעולים מיוחד שרות ך1
□ הטוב הטלויזיה מקלט בעול
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צר מיו ן ה רק א ץ יביב! ע״י ו רנ לו ב־ או ש
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בהגרלת מלהשתתף קל יותר מה |>

טו. ת הלו ר ו מ ת 50 ת רו ו  תוכל אג
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן

שבטופס. הטבלאות

שה ב ע ישו ט ח ו לה פש בת פעו  
 סיכויי לד מביאה ספורות, שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס
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