
 קלות, נסיגות אף על
 פרשת על נמצא אתה

ה ובכיוון — דרכים
 דבר של בסופו נכון,

 פגישה לן צפוייה
הפ ורבת — מאכזבת

 טוב שבו זהו תעות.
חד קשרים לקשירת

 יום והתכתבויות. שים
 למחשבה טוב א׳

מו ולשמיעת שקטה
 שנותק הקשר סיקה.
על לצאת תרבה
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 אף ואולי כולו, השבוע
יעמ הבאים, השבועיים

 התרגשות של בצילה דו
 עליך שתעבור גדולה

מסויי־ החלטה בעקבות
 ההחלטה מקבל אם מת.
 אין עצמך, אתה הוא
ב קשורה שהיא ספק

 אחר אם שבלב. עניינים
הת־ תהיה המחליט, הוא

לאינ צמודה רגשותך 1
 כך, או כך קרוב, אדם של חשובים טרסים

לאנ אותם גלה רגשותיו, את תכלא אל
 גדולה למנה ותזכה לו הקרובים שים
רג מלגלות תימנע אם אך עידוד. של

נפשי. לדיכאון להיתפס עלול אתה שותיך,

,נו11(111
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בספטמבר
22
22

מאזנ״ס
 אל יחודש.

לבלות. מנת

המעסי הדיאטה בעיות
 ממך עושות אותך קות

 אל ידידים. בעיני צחוק
ה מעשיך את תפיצי

 סודותייך ואת פרטיים
אנ ברבים. הכמוסים

 למכרם ישמחו רק שים
 אין לך. ולהזיק הלאה
שתוכ סביר סיכוי שום
 לחופשה לצאת ניתו

תתממש. ארוך ולטיול
לתקו לביתך אותך ירתק משפחתי מאורע

 — אותו לחבב נסי יחסית. ארוכה פה
 אושר לך להסב ויכול אוהבך הוא
יצרייך. על תבליגי רק אם רב,
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 שעל״אף איתן הצרה
 אתה הרבה, יכולתן
 בשטויות, עצמן משלה

 במקום לחלום מוכן
 במקום לוותר לעשות,

 טעם אין להתמיד.
 שאין דברים לרצות
 לכן להגשים. מנסים

 ונסה קו, לן גבש —
 חלוקת- את לשנות
 מע- ואת שלן הזמן

 לא אם ואילן. ה׳ מיום רכת-עיסוקין,
 לצאת תוכל לא — השבוע כן תעשה

 הם הבהירים הצבעים בכלל, מהבעיות.
 טעם ויש הקרובים, בשבועות מזל נושאי
חמש. ממיספר להיזהר יש עליהם. להמר
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יתר חשיבות תייחס אל _ )
שית־ ותיק ידיד לדברי

שהסי ייתכן אותך. קיף
 פשוט היא להתקפה בה

 האהבה בחיי קינאה.
 זעזועים לך צפויים

 אך לך, ינעמו לא אשר
 יסתדר המזל, למרבה

העל־ יחס מהר. די הכל
מגלה שאתה יונות _____

לעבודה, חבריך כלפי
 השבוע בתחילת חמור. די לסיכסוך יגרום

 של ממחשבות תתלהב אל ייפתר. הסיכסוך
אזהרה. זו חיי-. אהבת את תפשתי ״הנה

★ ★ ★

 — שור אתה ינומנם
להג סיבה לא זו אבל
 עצמן את קח זים!

צריך אינן :לידיים
 לעבוד כל-כן, לאכול
לק אפילו או כל-כן,

 ארוכה כה שורה בוע
רומאנ מיפגשים של

 הנע. הסרט על טיים,
חו את אם :בת״שור

לה יכולה שאת שבת
 טעית. — כזאת בתקיפות הכל, את לו גיד
ללא-ספק. יבוא הקרע בכן, תמשיכי אם
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עקת
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 חתונה הכוכבים: מראים מאזניים, בת לך,
 אדם עם ודווקא באופק.

יע כי ציפית לא ממנו
 — הגשר את בור

 לשמור המשיכי ויציע.
 מייד ונתקי עצמו על
ה הגבר עם מגע כל

 ב־ ,ניהלת איתו קשיש
 ארוך. רומן לית־ברירה,

 בשבילך. לא בטח הוא
 כשאת עכשיו בייחוד

 כמו להיראות מתחילה
 תרוויחי אס הוליוודית. קולנוע כוכבת

 לאדם למוסרו תהססי אל — כסף
הודעות, לך המוסר
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 מוטב — להגיד מה יודע אינן אם

 יום השבוע. שתשתוק,
 הבאים ב׳ יום וכן א׳

 פגישות לן מזמנים
 יהיה בהן גורליות,

בדיסקר הרבה תלוי
 וביכולתן שלן טיות

לעו בנעשה, להתבונן
ח חסרת פגישה מק.

אל נערה עם שיבות
 מן מעט תפיג מונית
הי האמיתי. הכאב

וקו מייגעת ארוכה, לפרידה כון
 גדול. אור שטופה לב, רעת
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 עבודה בעדמי המידה על יתר טרוד הנך

 בני־מש־ את ומזניח
 מזל בן היזהר, פחתך.
ב עדיין זוגך בת קשת,
 מחזריה מלא, כושר
 אותה. זוכרים עדיין

 מ־ יצאה היא אומנם
 אך לזמן־מה, המישחק

 ובמלוא אשה עדיין היא
 אותה פנק פריחתה.

 לב תשומת לה והקדש
 האפשר. ככל רבה
לידידיך. עוזר אתה

0־11* 1

ב יוי
 גורמת הדברים ברוב להסס שלן הנטייה

 עיסקה להפסיד לן
 אבל בת-גדי, שמנה,

 תקפוץ מעיז, אתה אם
יותר לשקול מבלי
לתכנן תדע או מדי,

— באומץ־לב הרפתקה
 הברכה את תראה
הנחלה. אל ותגיע
 נתונות במיוחד, נשים,

 אן — לקיסמן השבוע
לגרוף שתדע בתנאי

אגודל. בצד עקב תתקדם ולא אותן,
¥ ¥ ¥

 לעומת אבל בעסקיו, נסיגה חלה לאחרונה
 לא־ הצלחה נחלת ואת

הרו במישור נורמלית
הת אותו הרומן : מנטי
 זמן לפני לנהל חלת
 אל אבל יימשך, מה,

 שהנא לעצמך תחשוב
ב תחזור אתה רציני.

אש אל דבר של סופו
 אס היא השאלה תך.
מ אותך תקבל היא

לכל עליו לכן, חדש.
במחשבה. מעשיך כל
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 בעובדה מסויימת אירוניה שיש נכון

 כשלא באה שההצלחה
ושעכשיו, לה, זקוקים
 מאוד מאושר כשאתה
זוגן, בת עם ביחסין

 רודפות לפתע כולן
 הגיון בכן יש אחרין.

 אנשים כי מסויים,
 חברתם את מחפשים

המאו חבריהם של
 שחלק בתקווה שרים,
בהם. גם ידבק

ווי
 - בינואר 20
בפברואר 18

 בפברואר 19
במרס 20

1זחמאושר

|  1 7 7 6 ה1ה ץ ב ש ״ ת : ״ ״ י

 המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1776 ״תשבץ

הוק )5 החשמונאים. אבי )1 1 מאוזן
יע מבני )9 ולוב. סוריה ■מצרים, בין מה
 אדון. )13 זעף. )12 פטנט. מנעול )10 קב.
 )17 בשבוע. יום )16 בחשמל. מונח )14

 נפט חברת )20 מיניסטר. )19 כתיבה. נוזל
 המבקש אמריקאי יהודי )21 אמריקאית.

 קטל. )25 שנון. )24 בישראל. להתאזרח
 )29 מזרחי. שליט )27 במכונית. חלק )26

בש )35 דרמטית. רצינות )33 נמל. עיר
 באופן קיים )3 אחיו. את הרג )36 בילי.

ה שלפי המוסד )41 שמא. )40 תמידי.
 שן )42 מאוזן. 21 בראשו עומד שמועות

 שקספירית. דמות )44 שירה. )43 פיל.
 קרתא. נטורי מנהיג )47 בגוף. איבר )45
 )54 כזה. היה פגסוס )52 מושיע. )50

 מסייר. )57 גויעה. )56 בית. באלף אות
ה למען רבות שעשה אנגלי יהודי )59

 תו )63 ענן. )62 בארץ. היהודי יישוב
 בעמו. שבגד צרפתי מרשל )64 נגינה.

 מילת )67 מספיק. )66 צלוי. בשר )65
 בהולנד. עיר )70 נגינה. תו )69 שלילה.

 )74 מלטה. ראש־ממשלת )73 הורד. .71
המקדש. בית בנוי היה עליו המקום

ך אונ  )2 אדם. מכל יותר חי )1 :מ
 שהיתר, בצרפת עיר )4 מצבה. )3 תוית.
 )5 הגרמנים. עם הפעולה משתפי בירת
 )8 אויב. )7 נישא. )6 אירופית. בירה
 עתה שווה )11 קיסריה. את שבנה מלך

בו צפרירי )15 מלאכה. בית )12 פחות.
 !מוסלמי. הקדש )18 בקול. נהם )16 קר.
 )22 בגוף. איבר )21 ■פרסי. שליט )19

 יווני. אל )25 רגליים. חשוף )23 שתה.
אמריק אוניברסיטה )30 התלהבות. )28

 מטיל )32 האמת. על הודאה )31 אית.
■מש מפקד )36 הולנדי. תואר )34 אימה.
ה בן )36 לשעבר. תל־אביב מחוז טרת
 מתרחש. )42 רך. צבי )39 הרג. )38 נכד,

 אמנו. רחל נקברה שם )47 !מגיע. )46
 עם. )50 מאכלת. )49 היממה. מחצית )48
 )54 קץ. )53 הלב. מן היוצאת חיבה )51
 מאכל )55 התיכון. הים באיזור געש הר

 )60 נגינה. תו )58 מרד. )56 איטלקי.
 )62 ברוסיה. נהר )61 חיה. ידי על הומת

 בן )71 באטיות. )68 נם. )67 סוף. אין
 מפורסם, רצח משפט גיבור )72 כבש.
עליו. הגן דאראו קלרנס אשר

ץ ב ש 1776 ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וכפל וחיסור, חיבור פעולות של

* ן___.
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:הגלוייה גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון ״.1776 ״השבץ
22.9.1971 — הפתרון

טפרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים בין
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