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 לחשוג טורח אינן
 עתידך, על מספיק

 נאופן מנתח ואינן
 האינפורמציה את נכון

תה אל ליין. שהגיעה
 בן עם מלהתייעץ סס
 עבודה. בענייני זוגן

 ההישגים על שמור
 הגעת אליהם הגדולים

 תפטפט. ואל לאחרונה,
 שאי- זברי — טלה בת

 חזחרי הזמן. כל כולם את לרמות אפשר
 מעשייך, את היטב ושקלי בדבריין

ש כדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן
עתידן. על ברצינות לחשוב תתחילי

¥ ¥ ¥
 כל אותו שחשבת מישהו
הטוב, לידידו השנים
 כאוייב השבוע יתגלה
על־ לכל המסוגל בנפש,

ב אותך להשמיץ מנת
שני על הממונים עיני
 מצידך התאפקות כם.

 לכן עניינך, את תקדם
 לדחפים מכניעה היזהר
 הרבו מרוסנים. בלתי

ב לעיר מחוץ בנסיעות
 לפגוש טוב סיכוי לכס יש שם זה. שבוע
 לא חייכם. המשך על לטובה שישפיע אדם

 מפני הישמרי לכן — הוא זהב הנוצץ כל
 בחברה. ונוצץ מבריק לך הנראה זה

 אליך לא כברו. תוכו אין זיכרי,
!לכספך ורק אך אלא מתכוון, הוא

¥ ¥ ¥
ה כוכב עומד השבוע

 להיכנס אורנוס לכת
 מעורב השפעה לתחום

הת שלן. בהורסקופ
צו לן המצפה קופה

והסתבכו לבטים פנת
והתעו אחד, מצד יות

תלולה נפשית ררות
בהדרגה שני. מצד
כי למסקנה, תגיע
 טמעשין מרוצח אינן

 סיבות לן שיש למרות בעבר, והישגין
לערי הזמן את נצל בחם. להתפאר רבות

 בידן יעלה ואולי נפש, חשבון כת
זו. מיוחדת להרגשה הסיבה את לגלות
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ש והמריבות הוויכוחים
יעז לא להם שותף אתה

 אלא המתח, להפגת רו
 לדפרסיה. לך יגרמו רק

 מאי־נעי־ הימנע במיוחד
 ראשון. יום עד מויות

ב להרגיש תתחיל אז
ב התאזר המתח. הפגת
לר לך סבלנות. הרבה

 רציני, טוב, סרט אות
 חברה, עם או לבד,

רגילה. בלתי הנאה לך שצפוייה ותיווכח

¥ ¥ ¥

מנוסה, למלח בדומה
 כל עם לזוז נכון היה
 שלא — העיקר רוח.

אחד, במקום תיתקע
התחייבו תקבל שלא
ו מרחיקות-לכת, יות

הבטחות. תבטיח שלא
 צער לגרום עשוי אתה

 וגם מבוגרת, לאשה
ני לידי להביא עשוי
ב השוחר גבר עם תוק

 רומנטיים, לקשרים שבוע זה אין טובתן.
רבה. הנאה יביאו קצרים מסעות אבל

¥ ¥ ¥

 להשוויץ, לו אגיד לא
עצ פירסומת קצת אבל
 תזיק לא צנועה מית

 ואומנם, למעמדך. בכלל
ב המתאים הוא השבוע

 בעמדתך לעסוק יותר
 ביחסיו או הציבורית

 בתולה. בן הסביבה, עם
 רכילות או מיסמך

 אי־ ,מהרחוב המגיעה
 וכן מזה להימנע אפשר

 גיסא, מאידך אבל :מזה להתעלם אין
 ונדי־ שקולה היי בזעם. להגיב מסוכן

ביחידות. לצאת תרבי ,אל בת־לב.
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 הגמישות, מאזניים לבנות נהדר שבוע זה
 חדש למצב עצמן את להתאים המסוגלות

 מזלות מבנות יותר
 מוטב — היתר אחרים.

 על לקפוא לא להן
ב ולהתקדם שמריהן,

 בלתי- בשטח איטיות
 ג׳ הימים !היזהר מוכר.

ה מסוכנים. — דד׳
 שעניין הצרורות צרות
ב לעזרר עשוי פעוט
 לבוא, צריכות לא אמת

איתן. להסתדר תדע אס

¥ ¥  ¥

 טוגות לבקש ממן מונעת הרבה גאוותן
 השבוע כי זכור בקנוניות. להסתבן או

טי״ היא מילת־הקסם
 גם לכן, פוח-קשרים.

 להתגבר תתקשה אם
לפ למד גאוותן, על

 פין את להחזיק חות
 רוצים הם אם נעול.

 תן — עימך להיטיב
 ואל זאת, לעשות להם

 העשויות הצעות תדחה
 עבורן מכריעות לחיות
ביתן. בני שאר ועבור

 כמה !לבטלנות
בהקיץ ולחלום

עקוב

¥ ¥ ¥

 בעבר, מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
 לאחרים. לסייע כדי
 חסרי־ ,דברים כמה

 יפה. יעלו לא חשיבות,
הקשו דאגות צפויות

 העבודה. במקום רות
 ״האם :שהשאלה נראה

ה הדבר את עושה אני
 תטריד ש היא נכון?״
 תיאלצו במיוחד. אתכם

האופ בתכונות להיעזר
 :קשת מזל לבני ייניות

 יושר. עם סבלנות
בחברה. ולהראות לצאת הרבי :קשת בת

 ־ בדצמבר 2ו
בינואר פו

 קץ לשים עליך השבוע
 לשבת עוד תוכל זמן

 אפילו לעשות ומבלי
המו דברים אותם את

ה מגש על לן גשים
 מצויין שבוע זהו ז כסף

 קצר לטווח לתיכנון
 שבועיים בעוד ובינוני.
 לעבור תוכל שלושה,

 נמרץ ובקצב למעשים,
 על הקפד ובלתי־רגיל.

 מן מיכשולים סילוק
 חובות ושלם הדרן,
 גדי: בן היזהר, אן וטורדניים. קטנים

 לא אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן מתחרה
ממסעות. הימנע לכן עליה. לשמור תדע

 שעלתה הגדולה העננה
ל לך מאפשרת עדיין

 החופשיות במלוא זוז
 דלי מזל לבני הרצוייה

 דע כן על אופייניים.
ב בשקט, הכל לקחת
חי וללא יחסית, שלוות

 תיכ־ של שבוע זהו פזון.
 שבוע זכרון, ושל נון
 של ולא עבודת־בית של

 ידידים חוץ. ־ ביצוע
ביתך. את יפקדו

אר 20  - בינו
בפברואר $ו

 ־ בנובמבר 23
בדצמבר 20

¥ ¥ ¥

המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
ושיעמום. חוסר״כסף :הן שלך כזיות

 אין הפיננסי במישור
 שתתחיל מוטב רגיעה.
קי חריגה על לחשוב
 או — מעיסוקין צונית

הרגי — אי־עיסוקין
 את תשנה לא אם לים.

להי עשוי אתה המצב,
 במישור לצמיתות. תקע

 אין דגים, בת הרומנטי
ה לרומנים טעם עוד

 שמא והקלים. קצרים
רצי יותר קצת משחו על תחשבי

ה האדם דווקא שני, מצד ז ני
כלל. לן מתאים איננו הרבה, מדבר

 בפברואר פו
במרס 20
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