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בגללה סיד

הח הראשון המאבק
 בכל לך מתגלה דש

 תהיי ואת — כיעורו
 אבל המפסידה. דווקא

 טרא- לא זו ייאוש. אל
 רבים, אנשים כי גדיה,
 במקום־העסקים בבית,

 חברתך במחנה. או
 תתגלה, ביותר הטובה

 כמקור נוספת, פעם
במ עזרה. של אמיתי

 להתבטל עשוייה רצינית עיסקה : טלה
 ולשתף שלם בלב לוותר תדעו לא אם

 בצבע משהו ליבשו ברווחים. אחרים
ב דווקא מצננת, והיזהרו תכלת

להפ- עלולים אתם :זו תקופה
מכרמל. יותר הרבה

¥ ¥ ¥
וחכ זקנים לעצת שמע
 זו בדרך ממך, מים

 על להתגבר תצליח
 ולהימנע רבים, קשיים

 זכור טעויות. מעשיית
משגי״ לומד הטיפש כי

 חכם ואילו אותיו־הוא,
האח של משגיאותיהם

נכו זו אמת־חיים רים.
ה־ חייך לגבי גם נה

נר אס וגם רומאנטיים
 אל — מפלה אצלה שספגת לך אה

 דווקא כי מורים כוכביך שוב. נסה תתייאש,
 שתזכה הסיכויים כל קיימים בסוף־השבוע

 וסדר. נקיון על הקפידי סוף־סוף. להצלחה
¥ ¥ ׳¥

 להשוויץ, לך אגיד לא
 פירסומת קצת אבל

 תזיק לא צנועה עצמית
ואומ למעמדך בכלל

המת הוא השבוע נם,
 ב- לעסוק ביותר אים

 או הציבורית עמדתך
 הסביבה, עם ביחסיך

 פרשה תאומים, בן
 להטריד עלולה נשכחת
 תאומים, בת אותך,
המגי רכילות או מיסמך מיכתב, בצורת

 וכן מזה להימנע אי־אפשר מהרחוב עה
 מאידך־גיסא אבל, :מזה להתעלם אין

שקולה היי בזעם. להגיב מסוכן
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 ביחידות. לצאת תרבי אל ונדיבת-לב.
¥ ¥ ¥

 משוגע סוער, רומן
 בת בפניך, נפתח ממש,
 רק לך יהיו אם סרטן,

ה את לראות העיניים
 כבלתי־ הנראה איש,
 בריב, יתחיל זה נכון.

 זה בסערה, יימשך זה
 באהבת לשיאו יגיע

 בענייני־כס־ גס גדולה.
 אבל סערות, יש פיס
 שליליות: דווקא לאו
 ובאצילות ברכות אך שלך, על לעמוד דע

 — מבעיות״קיבה עצמך על שמור מסויימת.
 שלך • הביטוח סיום למועד תתן ואל

 הנוהגים־הסר־ כי מסוכן. זה לחלוף.
 בנסיעותיהם. השבוע להיזהר חייבים טנייס

¥ ¥ ¥
 הברורה הדיבור צורת

 בימים שלך והמרשימה
ב אותך תזכה אלה,
 לשכנע ובכושר יתרון

ה לרעיונותיך אחרים
בי לידי עכשיו באים

ש בתנאי מעשי, טוי
 בלב בהם מאמין אתה
 ממזל ידידה שלם.
 עשוייה שתפגוש דגים

 שיחה אשת לך להיות
בשי להיסחף עלול

 את בה וליצור ומוסר דת על חותיו
 לחנך המנסה דתי, מטיף של הרושם

נע לערכים אותו הסובבים כל את
 העתיד. לקראת להיערכות הזמן זהו לים.

¥ ¥ ¥
 את בה תקופת־האושר

 אס — ממשיכה מצוייה
 קטנים ענני־סערה כי

בצו באופק, מופיעים
 התחייבויות״עבודה, רת

 או נושים עם פגישות
טו ידידות עס מריבות

 אל אך במיוחד. בות
 את עז רצון עם דאגה,

 זה מכל לצאת עשוייה
 עוסקת את אם בשלום.

 עס לגמור דעי — מקבילים ומנים . בשני
כך אותו, להסוות לפחות או מהס, אחד

 ולא החבילה כל להתפוררות יגרום שלא
חודש זהו ומכאן. מכאן קרחת תצאי

אתה מעניינת.

שח!
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 ימין. ברגל אותו
¥

למפח־ לך יגרמו

חאזנ״ס

 שתתחילי ומוטב מסובך
¥ ¥1

 סוערים חילוקי־דיעות
שי :דבר אין נפש.

באמ ירח, לאור חה
 את תשפר השבוע צע

 אין־הכר. עד המצב
 יגרום שזה אפילו יתכן

 למי־ הקשר להתלקחות
 ביותר. רציניים מדים
 ביום תעשי אשר קנייה
 ,להוביל עשוייה שישי
 חדשה. להיכרות אותך

 של מרכילותן הישמרי
 , בהיר. לבשי ידידותייך.

¥ ¥ ¥
 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא

 לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי״קשורה
ל או במלכודת, אותך
 מה לעשות אותך חייב

מביא, זה רוצה. שאינך
 ו- לאוזלת״יד אומנם,

— מצידך לאפס-מעשה
ה בכל רוצה מי אבל

מו לכן, !הללו צרות
 איתו יחד שתחשבי טב
באמת, רוצים אתם מה

 או הדדי ויתור מתוך
 הסכמה - אי לפחות
 לכם יחסכו ברורים

ורוד. לבשי מצננת.
¥

יש־ עיסקך,

עקת

 דברים הדדית.
הישמרי צרות.

¥ ¥
 נקלע אליו הכספי המשבר

 על . קשה בצורה פיע
 האישי. הכספי מצבך
מ היזהר .לכך, בקשר

 נמהרים, מעשים לעשות
להת עלול אתה עליהם

 אל יותר. מאוחר חרט
באוז להודות תתבייש

 עיס־ מצב כי ידידיך ני
 לעומת־זאת, גרוע. קך
לח לנסות תעז אל
לך. הכפופים בין בל

¥ ¥ ¥
 המון, רוצה שאתה הגדולה צרתן
אינך אן כך, לשם לסבול אפילו
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 מתי הסוף, עד ללכת
 תיפול השבוע שצריך.

להת הזדמנות בידך
; חולשתן על גבר ו  ז
ה אותה תחמיץ אם

 שוב מתי יודע מי פעם,
 על לעלות בידך יעלה
 במישור המלך. דרך

נכ אתה חיי״האהבה,
 להילוך החודש נס

 ככל ונגוס טעם גבוה.
 את, גם אחת. פעם רק חיים שתוכל,

עבורך. רומאנטי יהיה השבוע גדי, בת

¥ ¥ ¥

 לנקוט תצטרך בה בעייה מתחילה השבוע
 על ושוב. שוב ביוזמה,

בזהי שתתכנן מוטב כן
 הבאים. צעדיך את רות
במיו הזהרי :דלי בת
 ומספורט־ משחייה חד

 לפני תאכלי אל מיס!
 כוח־ לים. הולכת שאת

 יגבר, שלך המשיכה
 השבוע. סוף לקראת

 תגבר מוצאי־שבת אחרי
 זמן למשך השפעתך.

צבעוני. לבשי קצר.

מוכן
יודע

¥ ¥ ¥

מת אנשים הרבה שכל-כך על תתפלא
תן, הצרה להבינך. קשים נמ שאתה אי

הבו ה״זאבים על נה
 מרבה ואינך דדים״
 את לאחרונה לשתף

 בבעיות לך הקרובים
באמת. עליך המעיקות

 השבוע לך צפוייה
 בעבו- הקשורה פעילות

 של מעשהו דת-כפיים.
 יכאיב לך יקר אדם

הת שלא למרות לך
 תצטרכי לכך. כוון

 של שבסופו בפעילות, בן־זוגן את לעודד
יחד. גם לשניכם אושר תביא דבר
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