
 רמת- את לשפר רצונך
ב לגיטימי היא חייך

 לשם־בך אך החלט,
 במידה להצטייד עליך

 סבלנות. של גדושה
את לדחוק תנסה אם

----------------- למ- עלול אתה הקץ,
 קי־בנ עצמי את צוא
 * כל ללא ההתחלה, דת

 להשיג ממש של סיבוי
 רצו־ הרומאנטיים חייך קו־המטרה. את
סגול. ליבשי ומשברי״זוטא. משברים פים
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ידי לך שהביא הידיעה

 הטוב מחברך הצעיר דך
— בחוצלארץ הנמצא
 השתאות בך תעורר
שיחת־טל־ אך מרובה.

 אחדים ימים שתנהל פון
 את תפתור לאחר־מכן,
 אל : שור בת התעלומה.

 ״העצות משפע תושפעי
 "שמרעיפות הטובות״

כו על, סימכי ה״אוהבות״. ידידותייך עליך
 רגיל. שבוע שור לבן בלבד. שיפוטך שר

¥ ¥ ¥

כ !לא־נורמלי שבוע
 מה כל במיוחד, אילו

דוו מגיע לו, שציפית
ש ברור !השבוע קא
 שבוע־ההצלחה זהו

ליה לך ומותר שלך,
 כל כמו אך ממנו. נות

לנ דע טוב איש־צבא
 והמשך ההצלחה, צל

מ פרטי במסע-ניצחון
 שלך, הכישרונות עם שלך.
שהדבר ספק אין עות,
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 מיגר- ה וללא
בידך. יעלה
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אומלל, לא־מעט אתה
או באשמתך. לא דווקא ״

 אילו יותר טוב היה לי
 ידידך בעצת שומע היית

 באמת שרצה הקשיש,
ך, ך ת ב טו ת אך ב כו ה  על ל
ערך. כל עתה אין חטא .י'
מעשיית והישמר היזהר ■
בהשראת נחפז מעשה .
 כשהוא עגום, מצב־רוח '411

 עצות את תדחי אל בת־סרטן: בן־חלוף.
יותר. ומבינים בטובתך רוצים הס הורייך.

* ★ ★

 אדם עם קלה מריבה
 לסיכ- תתפתח קרוב

לא מוצא, ללא סוך
 כדי באשמתך. מעט

 הבעייה את לפתור
 להתייעץ עליך יהיה

לך משותף ידיד עם
 לסיכטיד• ולבת-זוגך

 שבכוחות ספק אין
ביד יעלה משותפים

 הסבך. מן לצאת דבר, של בסופו כם,
כבדותה. לך תתברר משמחת ידיעה

★ * ★
 שלך בקריירה התקדמות

חד שערים לפניך תפתח
 אפשרויות ואיתס שים,

 קשרים לקשירת טובות
החו בני עם חברתיים

 איחס בא שאינך גים
יומיו במגע בדרך־כלל

ב שיבוא השיפור מי.
 ישפיע הציבוריים חייך

לעתיד. תוכניותיך על
בתחילה — יסודי בתיכנון לפתוח הזמן זהו

ארוך. לטווח ואחר־כך ובינוני, קצר לטווח
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 אך הושגו, — לך שהצבת המטרות שתי
 ריקנות, עתה חשה את עמל. במעט לא

 בה המתח תקופת לאחר
ה בזמן שרוייה היית

 מה־ לצאת כדי אחרון.
 התוקפת מרה־חשחורה

תן והמחש לעיתים, או
 בחס־ חיין אודות בות

 תעשי טוב רי־תנלית,
מט לעצמך תציבי אם

 שיגוונו נוספות, רות
ל תתני אל חייך. את

 להעיב תקציביות בעיות
 פיתרונן על תבואנה אלו בעיות חייך. על

בביתן. שוב ישכון והאושר השבוע בסוף

★ ★ *
 בשיחה ההדורים כל את ליישר במקום

 כל את אוגר אתה לב, אל מלב כנה
 ומעמיד בתוכך, זעמך
תמ אם שמחות. פנים
תפ לא — בכך שיך
ואי־ בעיות, שום תור

 הגיע תגבר. ההבנה
שכו מה לומר הזמן

 שקטה בצורה לך, אב
מ תפחד אל וחביבה.

 ואל — שלך הבוס
 את לו לומר תהסס
ה בעיות על דעתך

 בציד- ייווכח הוא בסופו־של־דבר משרד.
בעקיפין. כי אם כך על לך ויודה קתך,

★ ★ ★

חודרים — שקטים מיס : שים־לב בן־קשת,
 ששמעת ספק אין ! עמוק
מעו בניראה אן הזה,

 כמה עד חשבת לא לם
היז לגביך. נכון הוא
הנו מידידך אם־כן, הר,
 ואשר נופת־צופים, טף

 כיוון לכל ארס מפזר
 לו מפנה שאתה ברגע

 תיתפתה אל גבן. את
 העסקים חיי כי להאמין

 בת שקטים. מים הינם
וה מעליו רדי : קשת

תוכלי לא בכוח לו. ניחי

הפיתגם את נבר

בו להחזיק
עכשיו. קוצרת את הזמן, במשך זרעת אשר

★ ★ ★
 אף ועל תהפוכות, רצוף יהיה השבוע

ממרי להימנע שביכולתך כל עשה זאת,
 אויי- לך ומליצור בות,
 רק אוייבות. או בים
מן ליהנות תוכל כך

 אליך שתגיע הבשורה
ב־ סוף־השבוע לקראת
ב או מפתיע, מיברק
בן אקספרס. מכתב

 כי — היופי לא גדי:
העי הוא האופי אם
 אמרו שכבר כמו קר.

תס אל :ז״ל חכמינו
בתוכו. שיש במה אלא בקנקן תכל
רומאנטי. שבוע מצפה גדי, בת לד,

★ ★ ★

ה יחידות. משתי מורכב שלפניך השבוע
 מוטב בה — ימים שלושה בת — אחת

 מפתח־ביתן, תצא שלא
היא אף — והשנייה

 בה — ימים שלושה בת
 רגיל, חיים אורח תנהל

 נסי־ לן צפוייה ובסופה
 רחוק. למקום ארונה ^עה
 הראשונה היחידה את
 יהיה כדאי השבוע, של

ולקרי ללימוד שתנצל
 הירבית שלא מה אה,

ה את כה. עד לעשות
 בה בצורה נצל השבוע של השנייה יחידה

שהתחלת. מה את מאחוריך תזניח לא

★ ★ ★

שהתחו קלה מריבה
שע השבוע בסוף ללה

— באשמתן שלא בר
 עומדת את תישכח.

או שכולו שבוע בפני
יג מיוחד אושר שר.
לך, בן־זוגן. לך רום
הש בסוף מצפה דג,
 כספית הצלחה בוע

 אותה לנצל דע קלה.
תורי אל טובות. תוצאות ותראה כראוי

נמ כשאת עצמך מערך מדי יותר די
 אך ולו תקפידי, לא אם איתו. צאת

 לא הוא גם גאוותן, על לשמור במעט,
לבושך. צורת על הקפידי אותך. יעריך

■ ד מ מ י ■

]6)17ה1ה העובס תשבץ

 ׳1716 ״השבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 9 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 )14 גדולה. מגבת )7 חזקה. שאיפה )1

 )17 ידוע. צרפתי קומיקאי )16 בינתיים.
 )18 למשוררים. השראה משמש אצילי, עוף

 )21 השביעית. האמנות )20 ניצוץ. רשף,
 תואר )22 המצרית. במיתולוגיה אל־השמש

התנ תקופת אחרי התלמוד מחכמי לחכם
 נמוכה. חומו שמידת )25 הב! )24 אים.

 ניר עוף )28 (ש״פ). לנון של אשתו )27
 נודע אידי סופר )29 ליען. מקורב זילנדי,
 )31 השחמט. מכלי )30 מנצרת״). (״האיש
 )33 חשמלית. הספק יחידת )32 בן־בקר.
 (ש״מ). האו״ם של הכללי מזכירו לשעבר,

 העץ, יבול )37 צמח־ים. )36 ישנו. חי, )34
 )41 האמת. על הודאה )40 בר־נש. )39

 נודעת צרפתית סופרת )42 לבנון. נשיא
)46 נעימה. )43 (ש״מ). 19ה־ במאה

 נהר )50 שיר־לכת. )48 הניקוד. מסימני
 טנא. )53 המים. על שט )52 באפריקה.

 אילוץ )57 עבורי. )56 הפנינה. אם )55
 דתיים־ פולחנים שיטת )58 לנחות. מטוס

 הניצחון. אות )59 בהאיטי. מקורה מאגיים,
 באמריקה חצי-אי )61 מיוחד. מנעול )60

 )68 כזב. )65 גמר. סוף, )63 התיכונה.
 .־שור!.צבאית. פקודה )69 אחרי.. הלכו

 המכורה״). (״הכלה איטלקי קומפוזיטור )71
קו )75 מופלגת. נדיבות )74 תורה. )73

 האיזור של הדרומי גבולו את המהווה
הטרופי.
:מאונך

 עובר )2 פורטוגזי. וכובש יורד־ים )1
 במיסדרי הגדול )4 גן־חיות. )3 התקנות. על

 עוגמת־נפש. תוגה, )5 הקתוליים. הנזירים
 מרכז, בהשאלה: )8 האלוהות. מכינויי )6
 )10 הקיץ״). על (״המרד אמריקני סופר )9

 מקווי־מים ליד החי עוף )11 נרות. שני
 מושר )13 משכר. משקה )12 מתוקים.

 )18 יפעה. זוהר, )15 עפולה. ליד ותיק
 של הלאומי הספורט )19 זלזל־גפן. ענף,

 שאינו. )23 ממקומי. אזנק )22 אדומי־העור.
בהג חושב תבונה, בעל )26 בימינו. כותב

 יגאל של הראשונים ממחזותיו )29 יון.
 )36 קנה־מידה. קריטריון, )35 מוסינזון.

 דממה, )39 לשניים. יחלק )38 עוצמה. עוז,
 )44 ברודזיה. עיר )42 דיבור. ללא

 במיתולוגיה אל־הים )45 לשניים. מחולק
 החדשה. בעת התנ״ך ממפרשי )46 הרומאית.

 מחילות־המחץ לאחד שייך 49 אכסניה. )47
 העריכה )54 אילת. העיר בת )51 צה״ל. של

 אבינו. יעקב של האהד־עשר הבן )60 מאד.
 )67 האב. אחי )66 דביק. )64 רב. המון )62

שתוק כפיס־עץ )70 לח. מידת )69 אנחנו.
 הוא זה, לגיל בהגיעו )72 באדמה. עים
ברירה. מילת )73 לחופה. כשר

ו7ו6 חשבץ
 בעזרת סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

רייבוע. סמל בל מייצג סיפרה איזו למצוא יש והחילוק הכפל החיסור, החיבור, פעולות
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 על־גבי ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויות טל־גבי לשלוח יש התשובות את
 האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון .1715 חשבץ הגלויה:

.29.7.70 — הפיתרון למישלוח
ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כספי פרס יוגרל נכונה הפותרים בין
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