
9110
 ־ במרס

באפריל
21
20

11ווו
 - באפריל 21

במאי 20

 ותיק ידיד עם מריבה
ע כספית, בעיה בגלל
הש לך לגרום לולה

 עצום. נפשי מתח בוע
 לך יתן לא אחד מצד

ב ידיד לזנוח מצפונך
 זאת כנגד אך צרה,

מ מסוגל תהיה לא
 לסייע נפשית בחינה

החל כל כדרוש. לו
 לך תיתן זו לדילמה ביחס שתקבל טה

חשוב. משהו מפסיד אתה כי הרגשה
¥ ¥ ¥

 ורצון ידידות גילויי
זזד־ נוכרים כלפי טזב

או הכרת אם גס שים,
אלה, בימים רק תם

במרו להשתלם עשויים
 תסרב אל הזמן. צת

חדשים, מכרים לארח
 ידיד אתם יביאו אם גם

 מוכר שאינו משלהם
 חן מוצא ושאינו לן,

ורגישה אינטימית משפחתית בעיה בעיניך
המוצלח. פתרונה על לבוא עשויה מאד,

¥ ¥ ¥

 לעמוד עלולה יוקרתך
 בגלל בסכנה, השבוע
שמקורו אישי כשלון

ל השתדל באי״הבנה.
כל יותר סובלני היות

והימנע אחרים, פי
 גם עלבונות מהטחת

ש משוכנע אתה אם
 בעיקר עוול. לך נעשה

ב רגשותיך את רסן
מש לקרובי לסלוח נכונות וגלה בית,

תזיק. עצבנות קטנים. משגים על פחתך
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ה מלהכנס מאד הזהר
כס להתחיבויות שבוע
לעיט־ תיכנס אל פיות.
לב בלי חדשות קות
 ענו היטב. אותן דוק

ל מתאים הזמן זאת,
 כספיות תכניות עריכת
 על סמוך ארוך. לטווח
 של ותבונתו עצתו
 נולד אם בעיקר ידיד,

 אתה אפריל. חודש של הראשונה במחצית
חברתי. מאירוע רב סיפוק לשאוב עשוי

★ ★ ★

 ושיגר• קצרה נסיעה
בעניי לכאורה, תית
 לעבודתן הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 לזמן עשויה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

 רווק, אתה אם מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עם לעתיד. שאתך את

 שהותן את להאריך תתפתה אל זאת,
 לה. תקסום הפתעה שרק מכיוון במקום,

★ ★ ★
י*זו

 עשוי אתה השבוע בסוף
בהדר שחלים להיווכח

משמ רבי שינויים גה
 על בהשקפותיך עות

ייעו ועל בכלל החיים
 זו בפרט. בחיים דן

אסטרו מחזור תחילת
אתת שבו קצר, לוגי

י__________ ז ש בעצמן לגלות ע
 לא שמעולם כשרונות

לס הפנימיים לדחפים תן בקיומם. חשדת
להצלחה. יגרום וזה זה, בשטח אותן חוף
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 הבאים, השבועיים אף ואולי כולו, השבוע
 שתעבור גדולה התרגשות של בצילה יעמדו
 מקבל אם מסויימת. החלטה בעקבות עליך

עצ אתה הוא ההחלטה
 שהיא ספק אין מן,

שב בעיניינים קשורה
המח הוא אחר אם לב•

 התרגשותן תהיה ליט,
ח לאינטרסים צמודה
 קרוב. אדם של שובים

 תכלא אל כן, או כן
או גלה רגשותיך, את
 הקרובים לאנשים תם
גדו למנה ותזכה לן
 מלגלות תמנע אס אך עידוד. של לה

נפשי. לדכאון להתפס עלול אתה רגשותיך
★ ★ ★

להיכ אורנוס הלכת כוכב עומד השבוע
 בהורוסקופ מעורב השפעה לתחום נס

המצ התקופה שלן.
 לבטים צופנת לן פה

א מצד והסתבכויות
נפ והתעוררות חד,
שני. מצד תלולה שית

למסק תגיע בהדרגה
 מרוצה אינן כי נה,

בע והישגין ממעשיך
 לן שיש למרות בר,

 להתפאר רבות סיבות
 הזמן את נצל בהם.

 בידך יעלה ואולי נפש, חשבון לעריכת
 זו. מיוחדת להרגשה הסיבה את לגלות

★ ★ ★
הש בסוף שתעשה ומעשים שתאמר דברים

 חייך. מהלן את ויקבעו כגורליים, יתגלו ביע
 בו ומעניין מקסים גבר

 או מכבר, לא פגשת
 ישפיע. השבוע, שתכירי

ע ששמעת לוודאי קרוב
 רב זמן ושכבר ליו,

הי בו. לפגוש קיווית
 יהיו לא שיתפתחו חסים

אן רומנטיים,  יביאו .
ויאפש רב, סיפוק לן
 מאד להתקדם לן רו

הש חברתית. מבחינת
ההזדמ את ולנצל בתבונה לנןתנהג תדלי
החיצונית. התרגשותן על ולהתגבר נות,

★ ★ ★
 כספיות עיסקו* להשלמת יפה השבוע

 דלא- בנכסי הנוגעים חוזים ולחתימת
מת אתה אם ניידי.

 למקום- לעקור כונן
ל עליך חדש, מגורים

 לכלל השבוע הגיע
הי מחייבת. החלטה

תכ יושבתו לבל שמר
בג המעשיות ניותיך

 גם שבלב, עניינים לל
לן יגרום הדבר אם

דבר-מה נפשי. למתח ___________
 שש למספר הקשור

 — בת-גדי השבוע. באמצע מזל לן יביא
יבוא. הוא הלבן. הסוס על לנסיך תחכי

★ ★ ★
 תפקיד הממלא אדם עם דעות חילוקי
 מוצא־ בכל להיזהר עלייך בחייך. חשוב
 אלה בימים כי פיך,
מנו וחסר עצבני אתה
להתפרצו ונוטה חה,
 ועלול סיבה, ללא יות

ה חילוקי את להפון
כשל השיגרתיים דעות

 גדולה למריבה עצמם,
 על להשתלט תוכל שלא

לוו קרוב התפתחותה.
 לוויכוחים שהסיבה דאי

 כספית. בעיית תהיה
 עיסוק על־ידי נפשית שלווה למצוא נסה

 לעיר. מחוץ בטיול או שהזנחת בתחביב
* * *

הדב את לראות נסה
מב מנקודת גם רים
ו האחרים, של טם
ה מעשים תעשה אל

 הקרוב לאדם גורמים
 גלה נפש. עגמת אלין
 חבריך כלפי טוב רצון

 קצרה נסיעה לעבודה.
 לן תביא השבוע בסוף

המיוח השלווה את
 מעיקה. בעייה לפתור לן ותסייע לת,

 הצלחה שום לן ממתינה לא השבוע
 לנצל לן שכדאי כן בולטת, חברתית

 אן יופיין. ולטיפוח למנוחה הזמן את
הקרוב. בעתיד ישתפר שהמצב סימנים יש
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 1725 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

 קבוצת )7 רוסי. סער רובה )1 מאוזן:
 )13 סערה. )11 במוסיקה. מונח )10 הרים.
 קוץ. מין )15 התזמורת. מנגני )14 סהר.

ה מחלק )19 נפיל. )18 גבינה. עושה )17
 תבלין )23 מוצק. )22 נוכל. א)20 דואר.
 )28 שמש. )26 אגם. )25 מספיק. )24 הודי.
 טיול. )32 הבציר. מקום )30 וניל. )29 רמס.

 המעמידה פילוסופית שאיפה )36 ספן. )33
 )40 גולה. )39 התענוגות. את החיים במרכז

 )43 פדות. )42 יהין. היא )41 בחשמל. מונח
 טעות. )46 ריחם. )45 במלח. המצוי יסוד

 )51 שלה. )50 עול. )49 התוים. מסולם )48
תמ משקה )53 חסד. עשה )52 מאכל. ירק
 צנוע. )55 לשיח. נרדפת מילה )54 רים.

 אבן )58 שוקולד. פודינג )57 הסוס. בן )56
 הגדול. הכהן מכלי משחית. )60 קשה.

סובייטי. מפציץ )64
)3 על־טבעי. מזיק )2 ידית. )1 :מאונך

 נש אבד, )5 גבוה. מחיר דורש )4 תמים.
 בשע עוזרת )8 בפה. ישנו )7 קולב. )6

 2 מיכל. )11 סובייטי. מפציץ )9 סעודה.
 דברי! עליו להעמיד שנועד רהיט )14 אש.

 7 שליטים. לשלושה משותף מימשל )16
 מדיניו )20 שביל. )19 פלדה. )18 יהיר.

 מתו )24 דו־חי. )22 אות. )21 צבאית.
 זב] )28 שרף. יין סוג )27 זמן. פרק )26
 שוא )34 קונספירציה. )31 אסיפה. )30
 אליגורי! )38 קלאסי. מחול )37 תבל. )35
 המג מן פקידים אצל הגדול תשלום )44

 ן נמצא )46 .35 כמו בדיוק )45 כורת.
 פיקו )49 היהודי. לעם נספח )47 החרמון.

 פע אמריקאי, דיפלומט )51 עליז. )50
 א )53 נאנח. )52 התיכון. המזרח בענייני

 העול פוחד ממנה )56 צדדי. )54 עזים. הב
 הצל מסולם )60 זז. )59 מוט. )57 כולו.
במסרי כמוה הרבה יש )62 מועך. )61 לים.

1725 חשב׳ו
 בעזרח סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבון של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור כמו חשבון פעולות של
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 הגלויו על־גבי ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 ו למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון .1725 חשבץ

.30.9.70 — פיתרון

ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 30 סל כספי פרס יוגרל גכונח חפוונרים נין
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