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 להיות לא יודעת אינן
 שלך הלשון ז פטפטנית

מע את לטכן עשוייה
 א׳ הימים בין מדך,

 גם לכן ובכלל. ג׳ ועד
 אם תריבי. שלא מוטב
 אין זהיר, אדם אתה

 המתאים הזמן זה
 ביחטי־ציבור. לעסוק
 בבית שתשב מוטב

 לא- קניות ותדגור.
 ניט- בצעד לנקוט רצוי שלא כפי רצויות,

השינוי. יחול בו הבא, ד׳ ליום עד הר,
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 הישגת !ברכות צרור
 אס אפילו מטרתך, את

 הבט אך הקשה. בדרך
בה הדרך :אחורה
 גוויות רצופה עברת

ופג על־ידך, רנזוסות
ל־ התעללת בהם רים

ה תמיד לא לא־רחס.
שור! במקומה, קשיחות

מע בכל אנושיות מעט
 חוג את תגדיל שיך,

 של הזעום המיספר את ובעיקר מכריך,
 ״חברים״. מכנה אתה אותם אלה

 בשפת״ פגשת אותה בכחול, הנערה
כלבבך. נערה היא בבית־הקפה, או הים,
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 ראשון ממבט אמנם
 כשיג־ השבוע נראה

 הוא אך ומשעמם. רתי
תחי את בחובו טומן
 הכרעות קבלת של לתן

בת בעיקר חשובות,
 מחלה האישי. חום
 אותך שתיפקוד קלה

 תאומים, בן השבוע,
 קל, לזעזוע לך תגרום

 הוא העיקר שיחלוף.
במי להתעייף ומבלי וטוב, הרבה לעבוד,

 תהסס אל :העסקים או העבודה שור
 כולם עליך; לממונים או לבוס להתחנף

רק זה דבר של בסופו והרי זאת, עושים
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לבן. וליבשי הופעתך, על שימרי לך. יועיל
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 שקשרים הדבר טבעי
 את מדחיקים חדשים

 אל הישנים. הזכרונות
 מוסר־כליות תרגישי

 הרגע, את תחיי כך. על
 הרגיל. מן יותר עוד
 בייחוד לפרנסתך; דאג

 אתה אם ארוך. לטווח
 על אפילו חתום יכול,
קב הסכם על או חוזה
למקו נחת גרוס לני.

נבון. פינאנסי צעד על־ידי רביו
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 השבוע — ועכשיו
הת כה עד הגורלי.

ה את להכין כוונת
תצטר השבוע קרקע.

 עוד כל — לחלום כי
 מגע חם. הוא הברזל
 תוכ- את הולם חברתי

 ביום בייחוד גיותייך,
 אל השבוע. סוף ה',

בעבו לחבריך תוותר
תע טוב לאשתך, דה.

אח על יתר״על״המידה תסמכי לא אם שי
 על חטובות. חברותייך על ובייחוד רים

 וכה, כה בין סומכת אינך בחורים
 לשמוע, תתפלאי מהם, שאחד למרות

האחרים. מכל יותר ונאמן מהימן הוא
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ל עשוי בחודש 21 ה־
 בעל כיוס לך התגלות

 הקשור בכל משמעות
 הרומנטית. לפעילותך

 יותר לך שיש תיווכח
 ששי־ ממה ידידי־אמת

 שימושיות מתנות ערת.
 חיי־חב־ אותך. יפתיעו

 ונעימים עליזים רה
מבע דעתך את יסיחו

 שבוע היום־יום. יות
התקש לחיסכון. טוב
דגים, מזל בן עם רות
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להועיל. עשוייה

מאזניים
— 38

בתיכנון מעורב

 להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז
 יפתיעו בלתי״צפויים אורחים לעצמך.

 עשויים אלה אותך.
 משפחה בני להיות

יותר בביתך שישהו
 איום יש שתרצה. מכפי

 לפריט בנזק כלשהו
 העלול ך ברכוש מסויים
משהו צער. לך לגרוס
יגזול בביגוד הקשור
 וממחשבותיך. מזמנך
 תיתכן השבוע בסוף

 הכרוכה הפתעה לך
להיות תצטרך בהימור.

 או מבני־משפחתך מישהו של נסיעה
סגול. או ורוד לבשי אליך. הקרובים
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 תשומת- כל את להקדיש הזמן עכשיו
אם לעבודה. מאמציך כל ואת ליבך

 גם עלול אתה — לא
לגמרי. אותה להפסיד

 ובייחוד השבוע, סוף
 את מביאים ,,א יום

 שלך הגדולה התוכנית
 מאז לנקודת״השיא.

 תוכל לא שוב ואילך
מו ולכן דבר, לשנות

ב הכל שתתכנן טב
מנ את אם קפידה.

 גבר עם רוטן הלת
אותו. הפסיקי נשוי,
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 בקפדנות תתכנן אס לך, יזיק לא בכלל

 ה־ פועלך המשך את
 את ותשמור — עיסקי

בל לעצמך תוכניותיו
ל זקוק אתה אם בד.
 משפחה קרוב — כסף

 מבוגרת אשה אפילו או
מב ממון על עדיפים

לכאו לך שמוגש חוץ,
 הטרדות תוך־כדי רה

 את אם יותר. קטנות
מו — באהבתו רוצה

באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, טב
¥ ¥ ¥ :

להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
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 להפגת יעזרו לא
 רק אלא המתח,

 לדפרסיה. לך יגרמו
 מאי- הימנע במיוחד

רא יום עד נעימויות
להר תתחיל אי שון,
 המתח. בהפגת גיש

סב בהרבה התאזר
 סרט לראות לך לנות.
 או לבד, רציני, טוב,

 ותיווכח חברה, עם
הנאה. לך שצפוייה

ר 21 ב מ צ ד  * ב
ר 19 א נו בי
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 הצלחות של חדש גל
כוחו התמוטטות עימו
 ליטול תהסס אל תיך.

 לצאת קצרה, חופשה
 להכיר השדה, לאוויר
 אבל — חדשים אנשים

 תיכנע אל שני, מצד
 הטבעיות לנטיותיך

 כדי ההווה את לחסל
מעור למחר להתמסר

פגישה :בת־דלי פל.
גדולה. אהבה מיקרית,
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כורך פינאנסיות

 עליך׳ העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ידע שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם

תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע.

 ויסייע מרץ, מישנה
שאי את להגשים לך

 בעתיד העיקרית פתך
 עם יחד ביותר. הקרוב

 האהבה חיי גם זאת,
ה בת-זוגך עם שלך,

 ויגיעו יפרחו קבועה,
משי חדשים. לשיאים

 חברי, חוג במיסגרת עליך שיוטלו מות
עליך. יעיקו מילואים, במיסגרת או
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