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תשבץ פרסי

 נחמיאס, משת : 1720 מס׳ תשבץ
 טרוט־ דנציגר, דב א״ת; ,12 קוליבך

 זוגות איי-ל, בצלאל חולון; ,4 וי פלד
פתח־תקוה. ,9 צעירים

 ליבוב, רונית :1721 מס׳ תשבץ
 צבי תל־אביב; ,9 תחכם נתן רחוב

 שלמה חיפה; ,51 מיכל רחוב ויסקופ,
פתח־תקוה. ,9 ההגנה רחוב חן,

 וילקומיץ שדה, י. :1723 מם׳ תשבץ
 בורסת ע״י ניידיק, דוד חזובות; ,5

 ועקנין, שולה רמת־גן; היהלומים,
תל־אביב. ,174 גבירול אבן

ירו רחוב כהן, אורי :1724 תשבץ
 יעקובוביץ, דרורי צפת; ,32 שלים

 אפרים גליל־ים; דואר גליל־יס;
תל־אביב. ,36 נחמני ביכלר,

 המרי רחוב גפן, יזהר :1725 תשבץ
 ,58 הגליל שנטר, זאב גבעתיים; ,41

 /,לבאר דרורית חיפה; נוה־שאנן,
חיפה.

השבץ פרסי
 פרגר, ג׳קי — ל״י 20 :1720 תשבץ

דוד ספרים: פרסי אילת; ,590 ח.ד.

(3

 ירושלים; ,3 עליכם שלום טריפוס,
 רוממה ,32 המ״ג רחוב כהן, אפרים

 קורצ׳ק רח׳ אנצויג, חדוה ירושלים;
עכו. 3/6

 ראלי — ל״י 20 :1723 חשבץ
 העליון; הגליל חולתא, קיבוץ רובין,
הפ בן־זאב, ישראל ספרים: פרסי

 הסטודנטים, מעונות לחקלאות, קולטה
 דואר־ניע שובל, קיבוץ זיו, יעל ;רחובות

 סי־ אוניברסיטת ליכטמן, צבי הנגב;
ארצות־הברית. ניו־יורק, ראקוז,

 רב״ט — ל״י 20 :1724 חשבץ
 צבאי דואר מוריה, נורית 2526088

 מתתיהו פרסימפרים: /ג׳,צה״ל.2145
יהו ירושלים; ,17 חבצלת בוכהלטר,

אלי גן־שמואל; קיבוץ זידנברג, דית
 אליעזר, שב׳ ,11 לסל גינצבורג, שע

.. כפר־סבא.
הו צבי — ל״י 20 :1725 חשבץ

פר קרית־שמונה, ,18 הגליל רוביץ,
 שמואל בצרה; שירמן, חיים :ספרים סי

יחז צה״ל; /א׳2737 צבאי דואר שגב,
 הש* הוד ו, העבודה פרידלר, קאל

רון/הדר■
בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים
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ש ואהוד, קרו,נ אדם
מו עניין גילה כה עד
 בבעיותיו מאוד עט

 לפתע יגלה האישיות,
 צפויה בלתי נכונות

 להבין, אוזן, להטות
וב בעצה לן ולעזור
ת דידך לגבי מעשה.

 גדולה, תגלית זו היה
 להיחלץ לן שתסייע
 היית בה הנפשית המצוקה מן בהדרגה

גלוי. להיות כדאי האחרון. בזמן שרוי
¥ ¥ *

ל רבות שעות הקדש
ב־ זוגך, בן עם שיחה
האחרו בימים •מיוחד

ותי השבוע, של נים
ה מן המוצא ני ווכח

 בו נתון שאתה משבר
 אתה רחוק. אינו כלל

 מחדש לגלות מתחיל
מח חברה, בחיי ענין
שנפ־ ידידות קשרי דש

וידידים, קרובים בבתי לבקר מרבה נעו,
ובבדידות. ביחידות להישאר שלא ומשתדל

¥ ¥ ¥

להתכ טעם עוד אין
 היה ליבן. לרחשי חש
 והודה, עצמך עם כן
 של למסווה מתחת כי

ותו עליז חברה איש
 מבקשים שהכל סס,
 מסתתר קירבתו, את

 ייתכן מאוכזב. אדם
מגי נובעת שהאכזבה

ידו בלתי עובדות לוי
ה מן לא לך. קרובות נפשות על עות

רומנטי. בקשר הבעייה שורש כי נמנע
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ד את לשחק המשן
 גם הנאמן, החבר מות
 עת שלם לבך אין אם

מישהו, יגלה אם זאת.
 אתה סודך, את חלילה,

עצ את למצוא עלול
שקול מאד. אומלל מך

כס הוצאה כל היטב
השג מן החורגת פית
 הקרוב בעתיד כי רה,

 סרטן בת זימני. כים חסרון לן צפוי ביותר
ענין. לחיין יכניסו שהכרת התאומים —

★ ★ ★

 לבית, מחוץ עיסוקין
 במידה לקבוע עשויים

מ עתידך. את רבה
 נמצאים זו בחינה

 מיפנה סף על חייך
 במיס- אם בין חריף.

 המיקצו- עבודתן גרת
 בתחום אם ובין עית,
 אתה החברתיים, חייך
 החלטה לקבל עשוי

תש ארוכה נסיעה — אריה בת חשובה.
הרומנטיים. חייך של דמותם את נה

★ ★ ★
!*
את רואה אתה לפתע ׳'

ו־ חדש, באור העולם
לשנות עליך כי .•*;סביך

 אם דרסטי, באופן ?יימשהו
 את להחמיץ רוצה אינך י 3
יפגע, זה שינוי הרכבת. ־

במסג וראשונה, בראש
 המצונד המשפחתית 'רת

עוד מישהו שלך. 'צמת
קשות, להיפגע עלול .2״

 נכונה. בלתי בצורה מעשיך את שיפרש כיוון
רומנטית. לחוויה מוכן היה — זאת עני

 הוא בחייך, חשוב למיפנח מצפה אתה אם
 היותר לכל או השבוע, לבוא בהחלט עשוי

 עשוי זה מפנה הבאים. השבועיים תוך
 וראשונה בראש לחול,

הח המקצועי: במישור
הש עבודה, מקום לפת
מקצו לימודים למת
ח עבודה קבלת עיים,

נל הערכה או שובה,
 שעשית לעבודה הבת

מאזניים בת מכבר. לא
 ההשפעה בעל האדם —

 אינו לאחרונה שהכרת
הוא לן, לעזור מעונין

 להוכיח השתדלי הפרטית. להנאתו רק דואג
הבעיה. את יפתור וזה טועה הוא כי לו,

★ * ★
ו לאחרים, הצלחתן סוד את תגלה אל

 מישהו, בחברה. מיותר מפיטפוט המנע
 צעדיך אחרי העוקב

 עלול רבה, בקינאה
 ההזדמנות את לנצל

נעימות. אי לן ולדרום
אנ רק בחייך שתף
באמת, קרובים שים
 שהדברים אחרי ורק

 בת סופית. ייקבעו
 תניחי אל — עקרב

 לך להכתיב לריגשותייך
ע את בי דרכך, את

 של שבסופו זכרי בצרות. להסתבן לולה
לו. שמתחשק מה תמיד עושה הוא דבר

★ ★ ★
 בינן לפרוץ העלולה מחלוקת בעקבות

 במעמד, או בדרגה ממך הנחות אדם לבין
 את למצוא עשוי אתה

 או — במיעוט עצמך
 אנשים מבודד. אפילו
מו כלל שבדרך רבים,
מאחו להתייצב כנים
ב אותך ולהצדיק ריך
 עושה, שאתה מה כל

קשו עמדה הפעם יגלו
 יעשו הם כלפיך. חה

 כי שתרגיש כדי הכל
 מצדיקים הם אין הפעם
 שאינו מי על לחץ מהפעלת המנע אותן.
שלווה. על לשמור השתדל לדעותיך. מסכים

★ ★ ★
 ל- להיקלע עלול אתה הקרובים בימים
 או בים, איכשהו דקשורה קשה, בעייה

 הכוכבים מערן במים.
 על כללי, באופן מרמז,

 מים ,בין ישיר קשר
 הצפויה וסכנה רבים

 מ- למישהו או לן
ה הבדידות מקורביך.
 על שגזרת חברתית

 לן תביא לא עצמך
 לא את תועלת. שום

ו ממנו לברוח יבולה
 ב- בו מלפגוש להימנע

 לחיות ושיבי אומץ, אזרי מחיר. כל
כבעבר. ונעימה, חברתית נערה אותה

★ ★ ★
שע השבוע בתחילת בה שהתחלת עיסקה

ב להתרכז השתדל בהצלחה. תסתיים בר
 ולא החשובים, דברים
 על וכוח מרץ לבזבז

המ היחסים שטויות.
 פרי הם בעבודה תוחים

תשו וחוסר אדישותך
 מפגין שאתה הלב מת

דלי בת חבריך. כלפי
ה סוף סוף זהו! —

ח לן. דואגים כוכבים
 ובאה! ממשמשת תונה

חי־ על הקפידי אז, עד
 הש־ ובהגיון. רוח בקור והתנהגי צוניותך

מתח. כל ולמנוע עצמן את להעסיק תדלי
* ★ ★

 יכסו סוערים עננים
 שלך האהבה חיי את

 אן השבוע, בתחילת
 יתבהר סופו לקראת
 ותזכה לגמרי, האופק

רגילה. לא להצלחה
מ ארון לזמן פרידה

ת אלין קרוב אדם
ל רבה תועלת ביא

 הביטחון עודף שניכם.
 חב- של עצביהם על עולה שלן העצמי

 שתקבל בדי בשכל, להנהג הקפד רין.
 עיס- לבצע בדי תצטרן לו הסיוע בל את
ב נראה רב כסף ביותר. משתלמת קה

עליו. תשמור בזהירות רק אן אופק,
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