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המזלות דווקא לא
חיוביים עבורן הש
בוע ,אבל כוחותיך ה 
אישיים גדולים ,לכן
תצליח להתגבר על
המשברים אשר יפקדו
אותך השבוע .לן ,כת
טלה ,מצפים השבוע
הפתעות בחייך המש
פחתיים .כנראה תקב
לי מתנה מאדם שמעריך או תן .כסף
ייכנס בקלות אך תבזבזי אותו במהירות.

*

*

¥

חודש חזק ומלא התנג
שויות המתח־ל בשבוע
אלים .אל תריב :אתה
יכול לגרום לאדם ש
אתה מעריך נזק חמור
ביותר .רומן סוער מצ
פה לך ,בת־שור ,אם רק
^היו לך העיניים לראות
את האיש הנראה לך כ
בלתי נכון .אל תרבו
בנסיעות בשבוע זה .במשך החודש הקרוב
אל תלווה כסף לאנשים הקרובים לך !
★

את פתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב ,ולציין על המעטפה ״תשבץ 1692״.
בין הפותרים יוגרלו  3פרסי ספרים,

מאוזן :

 ( 1עולם ומלואו■  (2קינה (3 .מילת
שאלה (4 .ימתיק סוד (5 .יורק החדשה.
 (6סרט ישראלי חדש (7 .נתבקשה לקלל
ונמצאה מברכת (8 .אומן חסר ראש(9 .
מבלה בבית־הסוהר ,ואינו אסיר ( 10 .אדון,
 ( 11רשע ( 12 .נתינה במתנה (15 .כתלו.
 (19זוג•  (20מזון מלאכים .(23 .סוג של
אדמה בנגב (24 .קסם אישי הסיוחד לצרפ־
תיות (26 .אילתור (27 .עש המזיק לבגדים.
 (28ראשי תיבות (30 .תנודה (32 .נטף.
 (34טוריסט (38 .עצים עתיקים בלבנון.
 (40רעל חריף (42 .להט כבד (44 .מדינה
אדירת■  (45יום הפלישה לנורמנדיה(46 .
בנו הוא שם נפוץ בארץ (47 .מזרת(48 .
מפוטם (49 .פסל וצייר איטלקי מפורסם.
 (54סיום וסיכום (55 .יאוספלט (59 .ניתן
ללקיקה (61 .נתקלל (64 .בוא לכאן!(66 .
תינוקות של בית־רבן (67 .שאינו קודש.
 (68קידמות לשלילה.

תחוות ״חן־נותוח

תל־אביב! יוסף אבוש ,רחוב ירושלים ,27
נתניה; מרים וייל ,לאסל  ,14תל־אביב.

ס ״הרי את בעד מגע ישיר,
רא־בן גברת מאירז״ בני אבן־חן,
ת .ד ,23147 .תל־אביב.

• ״תעשה לי טובה מיסטר בר־
אץ ,תרגיז קצת את אבא אכן:״
גרשון נוריאל ,תיבת־דואר  ,75ירושלים.

 6״אני אוהבת אותך

 -א:י

 3כ ר ל א  :׳ ' )שירם של סרג׳ גינזבורג
וג׳ין בירקין( .מאיר אורדננץ ,הלבנון , 12

מאונך :

 131בפרסי□
ואלה הם הקוראים ,מבין פותרי התשב
צים׳ שזכו בפרסי ספרים בהגרלה שנערכה
בין הפותרים נכונה .פרסי הספרים ישלחו
לזוכים בדואר.

תשבץ  : 1687עליזה גילדור ,רחוב
בן־יהודה ,תל־אביב; שמעון הדני ,חיפה;
ראובן רמתי ,צה״ל.

ת ש ב ץ  : 1688רב״ט יצחק פינקלשטיין.
דואר צבאי ;2297 ,שרה ויצחק מרגלית,
גן יאשיה ,דואר־נע השומרון; דב דנציגר,
טרומפלדור  ,4חולון.

תשבץ

 : 1689שאול גורן ,איזנברג

ת ש ב ץ  : 1690סוגיה אלטמן ,שיכון
חסכון ל , 1/לוד; ד״ר עופר ,רחוב ביצרון
 ,4תל־אביב; יהודית גנדלמן ,רחוב ברקת
 ,4נתניה.

התחשבי בריגשותיו! אל תהיי קטנו
נית• ותרי לו .כסף לא רב ,אבל חשוב
יגיע
עבורן,
מאוד
אליך .בזבז אותו .קנה
בו מתנות אבל לא
רק עבורך .שתף בח
וויותיו את האנשים
הקרובים אליך .לא
בריא לשמור הכל בפ
נים .צא מתוך הקלי 
פה .זה ישתלם לך.
גם הסובבים אותך
כך
לפניך.
יפתחו
יפתרו לן בעיות רבות שהיו בלתי ברו
רות ונעלמות בפניך במשך הזמן האחרון.

★

אתה יודע לצחוק גם על
חשבון עצמך? השבוע
תהיה לן ההזדמנות ל
כן :תיתקל למצב מבין
שיש בו הרבה מן ה
זאת,
הומור .מלבד
שבוע מצויין  :הכסף,
ההצלחה והאהבה — כל
אלה מחזרים אחריך,
בן־סרטן ובייחוד אחרין
סרטנית .היזהרו אבל שזה לא יסובב את
ראשכם .הרבי ביציאות מהבית בסוף השבוע.

אידיאלי.
לא שבוע
סכנה גדולה אורבת
לנוסעים למרחקים ק 
צרים או ארוכים .עיי 
פות גדולה תגרום לך
שלא
לומר דברים
התכוונת להגיד .את
תתחרטי על דברים
אלה .חיפזון בתחום
העיסקי יגרום לסיבוך
רציני ביותר .השתדל לתקן את הטעות.
מריבה עם בן״זוג תביא להסתבכות.

★

★

★

זהו שבוע מסוכן לחולי־
לב ולנוטים למחלות
פנימיות .אל תסמוך על
ידידים .פשה הכל במו
ידיך .כסף בא ואתה
מפסיד אותו שוב ,בגלל
שגיאתו חסרת־הזדון של
ידידך הקרוב ביותר .אל
תטיל בו אשם .התקשר
טלפונית אל אדם שאתה
מכיר ושאינן מייחס לו חשיבות .סיכסוכים
אישיים במישור הכלכלי האישי והאינטימי.

★

★

חלפה־עברה .עתה מחכים
תקופתהרגיעה
לן הסתבכויות ברוב השטחים המעניינים
אותך .היזהר בכל מע
שיך .גס לן ,בת־קשת,
לא מחכה שבוע נעים
לשעת
חסכי
ביותר.
מצוקה .מי יודע מה
ילד יום .את מצחה ל
התגבר מל רגשות הזעם
שתוקפים אותך על ה
מעשים שעושה בן־זוגן.
פלין להבין אותו .גס
מצבו אינו שפיר ,לכן
ותרי לו .מה שנראה לך כרומן בינו לבין
השכנה — אינו נכון .אל תדחפיהו לכך.
★

הפרסים ישלחו לזוכים בדואר.

 ,3רחובות; סרן דן ליניאל ,דואר צבאי
 ; 1034חיים בלומנפלד ,כפר הנוער ניצנים,
דואר־נע אבטח.
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לא ! הדרן הנכונה
אינה להגיד הכל ישר
| בפרצוף בשבוע זה .אף
| לא למקורבים אליך.
כל הסיכויים שתרצי
לנצל את החופש ה 
מתקרב ובא .אל תע 
שי זאת .התאפקי וש
בי גבית .כדאי לעומת
זאת לנסות ולהכיר
אנשים חדשים .זה ישתלם לכם .עיסקה
טובה מצפה לן — קחנה בשתי ידיים.

ציפור פוליטית (70 .הופעה אופיינית לרובי־
צייד (71 .משקה ערבי.

 ( 1מושבה ותיקה בארץ (7 .פעפוע(13 .
לשעבר — נשיא קוריאה ( 14 .דוגמנית־
משוררת־שחקנית ישראלית ( 16 .עליך לדעת!.
 (17בת־זוגו של קולנוע תל־אביבי(18 .
ממהר ,נחפז (20 .מהלך־ניצחון סופי(21 .
מחבר ספרי הרפתקאות נודע (22 .רוצה
לומר )ר״ת( (24 .אמתחת (25 .קהל רב.
 (27מיחם־תה ממוצא רוסי (29 .מגידולי
הקיץ (31 .אם הפנינה )פרלמוטר((32 .
אמבר (33 .משמש לתעשיית הבירה(35 .
בהמת־משא טיבטית (36 .ממשוררי ההשכלה
)״בין שיני אריות״( (37 .בו דורכים ענבים.
(38מאה אחוז•  (39אליה מחוברות השיניים.
. .. (41יהיה יום חדש (43 .ראש ממשלה
)ר״ת( (45 .יפייס (48 .תהלוכה צבאית.
 (50מיניסטר+מיניסטר (51 .תבנית ליציקת
אותיות עופרת (52 .מי הוא?  (53יחלק
קומפלימנטים (56 .בהמת־מים חסרת זנב.
 (57כזו היא הורתך (58 .תופעה המיוחדת
לסתיו (60 .קפץ ממקומו (62 .קינה• (63
גדלים לחוף הנחל (65 .יחידת המתח
החשמלי (67 .שר בממשלת ישראל(69 .

מתוך הכותרת שנשלחו לוזמונתם של
ג׳ורג׳ בראון וגולדה מאיר ,שהתפרסמה
בגליון  , 1690נבחרו הכותרות הבאות:

★

★

אם יש באפשרותן ,רסן במיקצת את תחו
שותיך — ואפילו את המרירות הממלאת
את ליבן .הסיכסוך עם הבוס יתפתח  .ל־
מימדים מדאיגים .שמור
על קור רוחך ואל תגיד
לו מה שאתה חושב
עליו באמת .חכה לקז־
דמנות בה אתה תהיה
החזק .לפי כל הסימנים
הוא לא
ה7ה
הזמן
רחוק .ליתר ביטחון,
שמור על קשרים טו
בים עם חבריך לעבודה.
עוד תצטרך לעזרתם.
ערכי בשבוע זה את כל הקניות שתיכננת.
אך אל .תגזימי ,ותיקני דברים מיותרים.
★
★
★

★

★

העבודה שהתחלת בה הולכת ומסתיי 
מת .העזרה לה ציפית מבת־זוגך מתגש
מת .בחיים הרומנטיים
— הצלחה .אבל אין
לך מה להשתחץ —
היא זמנית .צעד מכ
ריע וגורלי בחייך .צעד
אותו .עמל של שנים,
מתחיל להראות תוצ
אות .אתה זוכה להע
רכה מחודשת של ה 
סובבים אותך .גם ב 
מצב בריאותך חל שי-
פור ניכר .בן־גדי  :השחרחורת הקטנה
אינה מעמידה פנים .אהבתה טהורה.

★

★

★

המשך בדרך בה התחלת לפני מיספר
שבועות .בני משפחתך מרוצים ממן .דאג
להם וגלה כלפיהם תשו־
מת־לב .הם מעריכים את
זה ,אף־על־פי שהם לא
מביעים זאת כלפי חוץ.
בת־דלי ,לן נכונה הפ
תעה יוצאת מן .הכלל
מכיוון שלגמרי לא צי
פית כי יבוא .חיטפי
אותה .המשיכי בסידרת
ואל
הגדולה
הקניות
תשמעי לעצת ידידות-
כביכול ,המנסות לשים לך רגל .הפסיקי
להעמיד אותו בנסיון ,הרי לכל יש גבול!

★

★

★

היחס הקריר ,אותו גי
לית כלפי בו״זוגן ,רק
יזיק לך .פנקי אותו
ותני לו את כל מבו 
קשו .זה ישתלם לך
בסופו של דבר ויח 
זיר את ליבו הפצוע
אליך .עיזרי לו בעבו
דתו אף על פי שלכ 
אורה זה נראה כעי
סוק לא משתלם ולעיתים אף מטריד.
לכם בני מזל דגים  :השבוע נראה כ-
שיגרתי ומשעמם .אבל אל ייאוש .עוד
החיים לפניכם ומצפים לכם בהם חוו 
יות למכביר .רק אל תפלו למרה שחורה.

