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 לשינוי יגרמו בביתכם, שיתארחו ידידים

 בהבעה מדובר שהתכוונו. מבלי בחייכם
ב הקשורה מיוחדת

ו לחוץ־לארץ, נסיעה
בעבו גם עקיפה בדרן

 לעבודה הקשר דתכם.
 הוא גלוי, יהיה לא

 מאוחר בשלב יתברר
 כדאי מקום מכל יותר.

 את בכובד־ראש לשקול
מהשג יציאה ההצעה.

ביו לכם נחוצה רה
ו־ לריב, הנטיה תר.

 ביטחונכם את מערערת בביתכם, דווקא
עצמכם. מוכיחים אתם מצב בכל העצמי.

¥ ¥ ¥
 חדשות. הכרויות של בסימן יעמוד השבוע
 המיודדיס חברים לכם יכירו שונים אנשים

 > בלבד, קצר זמן עמם
ש אלו הפלא, ולמרבה

רו יהיו השבוע תכירו
 טיפוסים ככולם בם

מעוניי־ שאינם קלילים,
 לטווח בקשרים נים

 שישאירו הרושם ארוך.
 כן וכמו שונה, יהיה

 להיזהר יש הבטחותיהם.
 - רצויות, לא מהשפעות

 עניין כל לברר וכדאי
ולב חדשים, ידידים על־ידי לכס המוצע

ק קלה. מירחה בו מעורבת לא אם דו
¥ ¥ ¥

ה על משפיע שרויים אתם שבו המתח
 ש־ תוכניות ובמישפחה, בעבודה יחסים

 מתעכבות שתכננתם
למצב־ וגורמות מעט
 תקחו אל כבד. רוח
 מבחינה ברצינות. זאת

 ראויים אתם כספית
 אין זה בשטח לקינאה,

איכ להתלונן, מה על
 לידיכם מגיעים שהו

 לכם הנחוצים כספים
לבז לא נסו זה. ברגע

אחת. בבת הכל בז
ה שבה לתקופה תכנסו זמן־מה, בעוד
 ביטוי. יקבל שבכם הבלתי־נלאה מרץ

 יזרום והכל ועליזים, קלים תרגישו לפתע
פניכם. על שוב ייראה וחיוך רצונכם, לפי
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 בזמן בחייכם יתרחשו מפתיעים שינויים
 לכם שיוצעו מפתרונות תחששו אל הקרוב,

 על העליתם לא ושאותם
 לשנות כדאי דעתכם.

ה הלך את פעם מדי
עתה, במיוחד מחשבה,

 ב תלויים כשהשינוייס
בגו־ מאשו יותר כס,

 בעיקר מדובר רלכס.
 יתכן הרומנטי, בשטח

ראוי אהבתכם שנושא
לחכימא ודי להחלפה, . __________

ל קשר וללא ברמיזא. י ^
להש ולא מגניבות, להיזהר יש זה, עניין

 העין. את המושך במקום חפצים איר
¥ ¥ ¥

 תרשו לטובה. עליכם ישפיע המלא הירח
 לאחר ובילויים, הנאות יותר לעצמכם
ו שהכבידה התקופה

חו למצבי-רוח. גרמה
ל שחשתם המרץ סר

ית בעבודה אחרונה
 ומרץ היה, כלא נדף

 לכם יגרום הנעורים
ה בקרב לפופולריות

 ב- העובדים אנשים
 תהוו לפתע מחיצתכם.

ב משיכה מוקד שוב
תגי שאליו מקום כל
 הדמיון בחלקכם. יפלו רבים ושבחים עו,

נפ לעולם אתכם ויסחוף לגבהים ימריא
תתוקנה. ההבנות ואי תלבלב האהבה לא.

¥ ¥ ¥
 לבין בתולה מזל בני בין הממושך הרומן

 בהבדלים אך השבוע, גם יימשך עבודתם
לנ יש השבוע קלים.

 שתקרינס הזדמנויות צל
 נכון זמן דרככם. על

ב העלאה בו לבקש
ב שיפור או משכורת

 שתדאגו לאחר תנאים.
ב הקשורים לעניינים

לחופשת. צאו עבודה,
 את היטב לנצל כדאי

חופ במקום התקופה.
 ידידים תכירו שתכם

אווירה להכניס עשויים ואלה חדשים,
 לבני במיוחד לב שימו לביתכם. מרעננת

במסתר. עליכם חושבים הם גדי, מזל
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 אתם להגיע. ממשיכות עבודה הצעות
 הצעות וחבל. בחשיבותן, לזלזל נוטים

ל חוזרות לא כאלה
מבחי קרובות. עתים

מצב יוכל כלכלית נה
 ושאיפות להשתפר, כם

להת עשויות נושנות
 להתייעץ כדאי גשם.

 שעליהם אנשים עם
 ולשקול סומכים, אתם

דרן להתחיל ברצינות
ה__________ ש ד ב ומבטיחה. ח

 עליכם הרומנטי תחום
 בן עם מסכמת שיחה הפרשה. את לסיים
 אז ורק נקי השולחן את תשאיר זוגכם

 בקרוב. הבא לרומן החשק בכם יתעורר
¥ ¥ ¥

 בארץ עקרבים כמה עוד בוודאי ישארו
 חלק _אך זו, בתחזית להיעזר שיוכלו

 "-־־ מבלה כבר מהם ניכר
 ונהנה זרות בארצות

 עליו העובר יום מכל
 לא שעדיין אלה שם.

לנסי ומתכוננים נסעו
ל השבוע ייכנסו עה

 וביד קניות של בולמוס
 מעט לעצור נסו בוזיס.

 חס־ הרי אתם ולחסוך.
 בני כלל. בדרך כנים
 לכם ינעימו סרטן מזל
 מנת על עירנים די תהיו אס הזמן. את

 יתפתח רציני יותר יחס אליהם. לב לשים
 מתאימים. בעצם אתם ? לא מדוע ביניכם,

¥ ¥ ¥
 לא עדיין לאחרונה אתכם שליוו הקשיים

מסויימת. הקלה כבר מסתמנת אך נפתרו,
עשו באומנות עיסוקים

קש אתכם. לפצות יים
 בקרבם החשים תים

יע אומנותיות נטיות
או יפתחו אם טוב שו
ו דרמה, מוסיקה, תן.

 אתכם ימשכו מחול
זו. בתקופה במיוחד
 לשמור קשה באהבה

 בצורה הרגשות על
פני מאבקים מאוזנת,

 פתרונם. על יבואו עליכם המקשים מיים
בשבוע. לדחות רצוי חשובות החלטות
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ולאות, עייפות תחושו השבוע בתחילת
ל שרויים הייתם שבה ההתלהבות לאחר

!דאגה אל אחרונה.
 תחזור יומיים כעבור
 החיוניות אותה אליכם

 כבר אתכם המלווה
 אתם שבועות. כמה

העשו לאורחים צפרים .
ול לפתע להגיע יים

ה הנאה. לכם הוסיף
בע שלכם פופולריות

 בכל רצויים ואתם לייה־
פור חיי־האהבה חברה.

 יאת שיפקח בגפו, נשאר שעדיין ומי חים,
רחוק. לא נמצאת ההזדמנות ויביט, עיניו

¥ ¥ ¥
אתם ובריאות. עבודה על יהיה הדגש

 הרצוי, מן למעלה עצמכם את מעבידים
לברי לב שמים ולא

ה ידידיכם אותכם.
מ לבקר באים רבים

 ומעמיסים להודיע, בלי
בק נוסף. עול עליכם

 דרך לכם תוצע רוב
הקש מן לצאת טובה

 מישהו והשיגרה, יים
 ידאג מבני־המישפחה

ל לחוץ־לארץ, שתסעו
 ו- מהנה קצרה, נסיעה

למאמ לב שמים מאזניים בני מבריאה.
 מעשיכם, בכל משקיעים שאתם צים

עליכם. להקל יכולה הטובה ועצתם
¥ ¥ ¥

לאירו תוזמנו אתכם. יקיפו רבים ידידים
לכם תהיה שבהם רבים חברתיים עים

להכיר נפלאה הזדמנות ___________
העשו חדשים, מכרים

דמיונ את להלהיב יים
בחלומותי־ ולהופיע כם
החלו הפעם אך כם.
למציאות, יהפכו מות

ל היוזמה את השאירו
וזעת־ אתם שבהם אלה

 ישכחו לא הם יינים,
קש ליצור וינסו אתכם

הבו את הדוקים. רים
 אחרת, לתקופה השאירו ההעזה וחוסר שה

תהנו. וכך תומה, עד לנצל יש זו תקופה
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 המזלות תגובת
 זוות ראדצות

 שאינן ולמקומות
לו מוכרים

 והנסיעות החופשות ועימו הגיע הקיץ
 קצה על להזכיר, כדאי לכן לחוץ־לארץ.

 מזל, כל וירגיש יגיב יתנהג, כיצד המזלג,
לו. מוכרות שאינן לארצות יגיע כאשר

ה ל ט
 הטלה ישאף ידוע, כשוחר״הרפתקאות

 המקווה לחופשה להגיע השנה מרבית
 בכל או באוויר, בים, לים, מעבר —

כל סיכון או עניין ימצא שבו מקום
 מכיר, אינו שאותה לארץ בהגיעו שהם.
 כלשהו במלון חפציו להניח הטלה יזדרז
 הקרובה. בסביבתו ברגל לתור וייצא

 אם גם ייבהל, לא דרכו את יאבד אם
 מעז אינו איש שבו למקום במקרה יגיע

 לפחדנים, ילעג הוא רגלי• כף את להניח
 המאפיה" ״מלך את וישאל ראש ירים

 כיצד נקלע, שאליה שכונה אותה של
 יגיע. הוא פחד, אל למלון. חזרה להגיע

 טיול או מילחמת־שוורים מירוץ־מכוניות,
 האהובות הבילוי צורות הן לאוורסט,

 יספקו אחרות בילוי צורות גם אך עליו•
 מה־ לצאת העיקר הכל׳ אחרי אותו.

שיגרה.

 לעזוב השור את לשכנע יש כל קודם
 אחרות. בארצות טיול ולערוך חבית את
שהתנאים לכך ידאג לטייל, יחליט אם

 שמכעיס דבר אין ובטוחים. נוחים יהיו
 ביל- או חוסר-נוחיות מאשר יותר אותו

 יבדוק הוא ארץ בכל בתוכניות. בול
 והמיסעדות. בתי-הקפה של מצבם מה

 תיזכר זה, בתחום עצמה שתוכיח ארץ
 ולבקר לחזור יסכים שאפילו יתכן לנצח.

 יעשה טיוליו את שנים• כמה כעבור בה
 עימו יקח ארץ לכל חיפזון. ללא בנחת,

 לבקר, יוכל אותם מכרים, של רשימה
 זר. עצמו להרגיש אוהב לא השור שכן

 הוא לרמותו, יהיה קשה מקומי בכסף
נסיעתו• טרם היטב הנושא את ילמד

□ מי תאו
 המתגעגע תאומים מזל בן כמו אין

 שירחק ככל מקום. ולשינויי לטיולים
מהחוויה. יותר ייהנה כך מביתו, יותר

ז ז ח / ׳ י
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 בכל זר עצמו ירגיש לא תאומים בן

 לו יתברר לסין, יגיע אם גם מקום.
ד בעבר שאי־שם מ בסי ספורות מילים ל

 יחשוש לא הוא יסתדר. ואיתן נית,
 במה בתוספת במובן, בסינית, לפטפט

אותה בני שהביר. השפות משאר מלים

************ * * * * * * * * * * * * * * * *
 במהירות המסתגל מהתייר ייהנו ארץ
 באדיבות פניו את ויקבלו לארצם, בזו

 יצטרך לא הוא רוב, פי על ובהומור.
ש לאותם מתנות על כספו את לבזבז

 בשפע מתנות יקבל הוא בבית. נשארו
מהי קשרים יצר שאיתם האנשים מבל
 באיטליה אפילו ועליזים• קלילים רים,

 חפציו, את לגנוב או לרמותו יוכלו לא
 ה״טריקים״. את מכיר כבר שהוא מפני

מלים. ללא קצר, רומן גם אפשרי

טן ר ס

מהבית רחוק
שלו הטיול ונוהגי מזל כל

 רוב פי על מטייל סרטן מזל בן
 אין ואם מישפחתו, מבני מישהו בלווית
א צ מ  כזה ימצא מישפחתי, מלווה בנ
 בדרך- ייערך המסע יגיע• שאליה בארץ

 שלמה. תהיה שהנאתו כדי באוניה, כלל
 המים. על ומרגוע שלווה חש הסרטן בן

 אמסטרדם, עליו: האהובים המקומות
 הרוצה סרטן בשווייץ. והאגמים ונציה
 שיתכנן כדאי מחופשתו, ליהנות באמת

 לשתף גם יוכל שבה יאכטה, על טיול
 אינה מהם הפרידה מישפחתו. בני את

ית נכר, בארץ ובשהותו עליו, אהובה
 הוא בבית. שנותרו לאלה געגועים מלא

 במיוחד נמשך אך דבר, בבל מתעניין
 הוא וארכיאולוגיים. היסטוריים לאתרים

 במקומות זמנו רוב את להעביר יובל
 היהודי״ ה״סרטן ואינם• — פעם שהיו

3• לעבר הקשורים למקומות במיוחד יימשך
★
★
★

★
★

★
★
★

★
★★★★
★
★★
★
★

★★
★
★
★★★
★

היהודי. העם של והכאוב המפואר

ה רי א
 בחייו וחשוב עיקרי חלק הוא הבילוי

 טיולים האריה. — המזלות מלך של
 עזרה מעין לו משמשים מולדתו בירץ

במו ,שהוא, האמיתי לטיול עד ראשונה,
 המושבים המקומות לחוץ־לארץ. בן,

 הזוהרים. המקומות הם מכל יותר אותו
 בתי־הי- תיאטראות׳ מלונות, מיסעדות,

 על אהובה רומא השאר. וכל מורים/
 המפואר העבר שזכר יתכן האריות.

 אריות. ומושך העיר פני על עדיין מרחף
ימ רבים, יש ובאלה שביניהם, האטנים

 בתחום ומתמחים לומדים עצמם צאו
)64 בעמוד (המשך
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