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החודש: מזר

סרטן
 הלידה תאריו
והאופי

ה טיפוסים למצוא אפשר מזל בכל
 הן לכד הסיבות מזה: זה מאוד שונים
 שעת״הלידה שנת־הלידה. כל קודם

חו בכל עוברת השמש עצמו. והתאריך
 מעלה בכל למעשה מעלות, 30 דש

 עוברת, היא שבו המזל של מהמעלות
 ילידי שבין השוני את למצוא אפשר
 הידוע האסטרולוג אומר מה המזל. אותו

המאכל השונים על־הטיפוסים הרובל,
סרטןו מזל את סים

 מפותח, חוש״קצב בעל אדם - 22.6
 הוא מוסיקלי. ומאוד בנגינה מוכשר

 וכל המוסיקה תולדות מחקירת גם נהנה
 חוש לו יש להתפתחותה. ששייך מה

שנע למה מאוד ער והוא חד, הסתכלות
סביבו. שה

בפרך, לעבוד שנהנה אדם - 23.6

סנה
 - במרס 21
באפריל 20

 יש שונות. לסכנות מועדים אתם השבוע
 יותר להשאר רצוי מתאונות, להיזהר

להמ ולנסות בבית,
בתחי בנסיעות. עיט
תוכ הבא השבוע לת
 שו- לפעילות לחזור לו

 מי חשש. ללא טפת
 את לשפץ שמתכונן

 שיתחיל כדאי - ביתו
שהח מי כעת. בכך
יו - דירה לעבור ליט
 הדירה את למצוא כל

 עדיין רצוי שביקש.
 התחייבויות חוזה. שום על לחתום לא

ת כדאי בכתב  הבא. לשבוע לדחו
★ ★ ★

 אתם □סתדר־ם. אינם עדיין כספיים עניינים
 בק־ מ ולנהוג כספכם את לבזבז םמשיכיס
 להתייעץ רצז׳ לנח־דעת.

 זה. בשטח םומחים עם
 שבו הקו 1מה !להחלים

 הם־ן בני להבא. חנקטו
 ר בביתכם, יבקר! השני
 לצאת תצטרכו לא אתם
הק עימם, להיפנש כדי

 ותרנישו •תהדקי שרים
 מ׳ תועים. יותר הרבה

 יזכו קהל עם שעובדים
 ת־ רבה. בפופולאריות

 קשוחח הן נם חדשות. הצשת־עמדה קבלו
 הפתעות. אין בריאות בענייני בקהל,

* ★ *
ל ובעצבנות. במתיחות יתחיל השבוע  ה

 להסתכסך עלולים תאומים במזל דים
 בגלל הילדים עם

כ מופרזות. דרישות
היל את להעמיד דאי
ולהס במקומם, דים
 החלטית בצורה ביר

דעתכם. את וברורה
לה עומד סכום־כסף

ס וזה במפתיע, גיע י
ה את לעבור לכם ייע

 שי- שחשבתם קשיים
התקופה. את אפיינו

 קצרות בנסיעות ירבו ורווקות רווקים
ומעניינים. חביבים בני-זוג ויפגשו

17111
 - במאי 21

ביוני 20

 אוהב יופי, אוהב - שצומח מה ובכל
להנ רב זמן להקדיש ומוכן טבע מאוד

אותיו.
 לעסוק לו שמתאים אדם - 24.6

 וצורות שכבות ויודע מכיר בגיאולוגיה,
 באטמוספירה, גם מתמצא האדמה.
 הוא כלל בדרך שלה. הצפיפות בדרגות

שיעור-קומה. בעל איש־מדע
 שאיש מוזר, אופי בעל אדם - 25.6

 מובנים שלא כוחות בעל אותו: מבין לא
 לא שאנחנו במדעים עוסק האנושי. למין

 לא אבל נסתרים כוחות בו יש מכירים,
הא ובין בינו פער יש המוכר. מהטיפוס

נושות.
 מושלם, לצדק חוש בעל אדם - 26.6

 וכל שקר אי-צדק, ספונטני באופן מגלה
זיוף.

הר לסכנות, שנמשך אדם - 27.6
כמ לעצמו שהציב מה כל משלים פתקן,
 לו ויש מצליחים, שלו ההימורים טרה,

בלתי־מאכזבים. עזרה מקורות
 בלתי־ ממעמד שעולה אדם - 28.6

להת יוכל לא איש שבה לעמדה מוכר
איתו. מודד

 דבר כל לפרסם שנהנה אדם - 29.6
 כ- מאוד יצליח האחרים. על לו שידוע

להשמיץ. שלא יתקשה אבל עורך-עיתון,
 תלמיד מאוד, מסודר אדם - 30.6

 לו. חשובים והחוק הסדר ומסור, טוב
עורך״דין. להיות לו מתאים

 גדולים כוחות־נפש בעל אדם - 1.7
 בעל חזק, כוח־רצון לו יש רבה. וחיוניות

מגנטיות. ידיים
 ואוהב לצחוק אוהב עליז, אדם - 2.7

 ומוסיקלי אמנותי הוא הנעורים. את
מאוד.

 סצב־הרוח לעצמכם. תחזרו סיף־סוף השסע
 שוב סישפחתכם ובני עליז. תר1י הרבה יהיה

מחוש־ ליהנזת יוכלו
 אתם אם שלכם. ההימור
 ם!ת1במק 1א בים מבלים

 ב1חש לשמש חשופים
 מכיען מבע. שתחבשז

 חוקים שכאב״ראש
 את לכם לקלקל עמלים
 ץ1לח נסיעה השבת.

 הפרק על שמדת לארץ
 לנסיעה ההזמנה בקחב.
השמע. להניע עשויה

 שמבחינה ם1םש להתכונן שתתחיל! כדאי
 טובה! נסיעה בהוצאות. לעמוד תוכלו כספית

* * *
 חלשים מרגישים אתם זו בתקופה
ם ועייפים, קי  ולשינה, מנוחה ליותר חקו

 כדאי - שחשוב ומה
ממר מעט להתרחק

 ומבי- חברתיים כזים
 ולחפש סוערים, לויים
 ורגוע. שקט מקום

לה עלולים כאבי-גב
את קחו לכם. ציק  ז

 יעבור זה בקלות,
 כמה תוך מעצמו,

 שיפצה מה שבועות.
 התקופה על אתכם
 הכל זה בשטח חיי-האהבה. הם הקשה

 אתכם. אוהבים בגי-הוג טוב. מסתדר
* * *

בבית בלתי־מתוכננים ביקורים יהיו השמע
 זכדא׳ אתכם יפתיע! וקרובים 'דידים כם,

כיבוד. של מלאי שתכינו
 למתח תיכנסו שלא כדי

 מסימת הביקור. בעת
יא־ חברח״ם !מיפנשים

 ויגרמו התקופה, את 1פיינ
ח״־ על־ז. למצנדרוח

לש מתפתחים האהבה
 אולם רצזנכם, ביעות

 ולהשתתף להקפיד רצו•
 שאליהן השמחות בכל
 מצפות מתמנים. אתם

 וזה מאוד, וחשובות מעניינות היכרויות לכם
ומעניין. רציני לקשר אחכם להוביל יכול
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 בקלות, מתרגז מלנכולי, אדם - 3.7
 מהרבה סובל שחורה. מרה בעל כבד,

קרובים. של מיקרי״סבל או מיקרי-אבל
 להתעסק ואוהב חרוץ איש - 4.7

למלאכות״יד. מוכשר קטנים, בפרטים
 טובים. כישרונות בעל אדם - 5.7

 יהיה ולא עזרה מקורות תמיד לו יהיו
וכו שכלו לכוון יכול לעולם. במבוכה

דבר. לכל חותיו
במועט. המסתפק נוח אדם - 6.7

 ואוהב בטוח הכי לא כישרונות, מעט
ביתיות.

גי לו יהיו הרבה, שייסע אדם - 8.7
במחקר. ויעסוק במדע חשובים לויים
 מתגונן שתמיד עקשן, איש - 9.7

 רכוש מתקיף. גם קרובות ולעיתים
 ויחשוב בעיניו, מקודש אינו האחרים

לו. שייך - להשיג יכול שהוא מה שכל
 במחשבה, מעמיק למדן, אדם -10.7
 אוהב מופשטים, בדברים לעסוק מסוגל

במחקר. לעסוק ונהנה ספריו את

מאזנייס

1עקו
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 שייזכר גדול מעשה יעשה - 11.7
העי תכונתו טובה. לשיבה יגיע אחריו.
יציבות. קרית:

 יגיע רב. וכבוד עוצמה בעל - 12.7
 יסכים לא אך הוראות, וייתן לעמדה
לקבלן.
 שאינו מה כל שמחבב אדם - 13.7
ול להתמרמר נוטה שיטחי. די טיבעי.
מקום. בכל לאי-נעימות וגורם התרגז,
 אך הכלל, למען שעובד אדם - 14.8

 בעל או עסקים בעל גם להיות יכול
ברפואה. לעסוק לו מתאים מיסעדה.

 המציין מאוד, דתי אדם - 15.7
והמו הצומות החגים, כל את בחומרה

 וחסר-סב-. צר״לב להיות מסוגל עדים.
לנות.

 מטרות בעל לב טוב אדם - 16.7
 סביבתו על גם לטובה משפיע נשגבות,

ה מכל יותר מדברים מעשיו הרחוקה.
מילים.
 וטוב- מעודן אופי בעל אדם - 17.7

 והוא שופע, טוב־ליבו במתנות. נדיב לב,
חסר-מידה. אפילו

 טוב״ליבו טוב-לב. שופע אדם - 18.7
 טובות, השפעות ספוג ממש. נשפך

 בעל ספונטני. באופן מתוכו הזורמות
בעולם. שלום ומשליט ריפוי כוחות

 אם גם לעושר יגיע זה אדם - 19.7
 רכושו על ישמור עניה. במישפחה נולד

קמצן. ויהיה
 אוהב לחקלאות, שנמשך אדם - 20.7
 מגיע זו ובדרך בבהמות, ומיסחר בהמות
נוח. כלכלי למעמד
 בעל חזק, רצון בעל אדם - 21.7

 לו תהיה מנהיג. כשל הדרת־פנים
המדינה. בשרות הצלחה
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ם עם קשרים  בארצות השוהים ידידי
 וכדאי טצב-הרוח, את ישפרו אחרות

 נסיעה על לחשוב
 נדמה אם גם לחו׳׳ל,

בלתי־אפשדי. שזה
 לבצע שאפשר יתברר

מיו קשיים ללא זאת
יצטר הנוהגים חדים.

 זהירים להיות כו
 מאחר השבוע, מאוד

 אתם השבוע שדווקא
 יותר בסכנה נמצאים
בש אחרים. מבימים

 - טוב יותר נעשה המצב האהבה טח
 הקשרים. להדק עשויים רחוקים ידידים

* ★ *
הש השמע. להיפתר ■וכלו בעמדה בעיות

 הצשח־עמדה לשמוע עשויים אתם מע
 נם שישתלם! חדשות,
 רצוי כספית. סבחינה
 ההצעות את לשקול

ה המצב במבד־ראש.
 להשתפר שסד כספי
 ותוכלו כללי, באופן

 תומיוח לבצע סוךסוף
 רב. זמן שהתעכב!

 קניית או בבית שיפוצים
 יןבלן וזז־שיס רהיטים

 זו. בתקופה להיעשות
 במפתיע. להניע עשויים סחרל אורחים
 וקורודרוח. הנאה לכם יוסיף הזה הביקור

* ★ ★
השבו את שלית והמתיחות העצבנות

 אולם לחלוף, עומדים האחרונים עות
 אינו עדיין מצב-הרוח
 סיכסוכים אופטימי.

מבו בני-מישפחה עם
 לרוגז גורמים גרים

 נסיעה ולהתמרמרות.
ל לעזור תוכל קצרה

 אולם המצב, את שפר
 סוף-השבוע לקראת

 ליותר נתונים אתם
 לכן בדרכים, סכנתו

בזהי לנהוג תצטרכו
 על עומדת לחו״ל נסיעה רבה. רות

ידידים. עם אותה לבצע ותוכלו הפרק,
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 * להסתכסך עלולים אתם בסקונדהעמדה
 * בלתי־ והאשמות אי־המות בגלל השבוע

* גד שהעמיתים צודקות,
* אחכם. מאשימים עמדה

* ולהת־ להניב שלא נסו
* ימים כמה תוך — עלם

* לאור. ״צא הצדק
* שנד הרומאנטי בשטח

* אירועים להתרחש דים
* תוכלו מחשים. מאוד

* חדשים אנשים להכיר
* יותר קשרים וליצור

* בטוחים יותר החקים.
 * תהיה כספית מבחינה מאריכי־יסים. ויותר

 * בהנרלה. זכייה תיתכן מעניינת. התפתחות
★ * * ★

 * ית־ במקום־חעבודה לכם שהיו הבעיות
 * אם להחליט עליכם כעת להסתדר. חילו

 את לעזוב או להישאר
- עו- אתס שבו המקום _ן _ *
* ל- לכם כדאי בדים.

^ ידידים אצל התעניין ׳1■ - ■ * 
* סומ־ אתם שעליהם

* לעבודה בקשר כים
^ הזמן הגיע חדשה. ■¥ 7^ ■ * 
* המקום את לשגות

8 מבחינה והעיסוק. 9 8 6 1 3■ * 
* אינכם בריאותית

* ורצוי כתמיד, חזקים
* דיא- שיגרתית. לבדיקה לרופא שתגשו

* הקרוב. בשבוע יעזרו צימחוניות טות
* * * *

 * ועייפות. חולשה תחושו הראשונים ביומ״ם
 * לצאת ונסו סדי, יותר עצמכם על תקחו אל

* מהעד שקטים. לבילויים
* הרבה תרגישו הבא מע

* במקום־הנר טוב. יותר
* פופו־ מאור תהיו מרה

* בביתכם. ונם לאר״ם,
* מחברים הזמנות תקבלו
* לבלות שירצו וידידים

* כס־ עניינים בחברתכם.
* בשקט להסדיר יש פ״ם
* עם התייעצות וללא
* האינטר על תסמכו איש.
זק* רק תנחם משרכות נ

* חרשה. היכרות
*

 נ שלכם. איציה
האהבה בתחום


