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 מצפה אתח לו הרגע
 ארוכים כה חודשים

 ביום השבוע, יגיע
רא ביום או חמישי

 יהווה גם הוא שון.
 לפתיחת שימן עבורן

 חדשה. תקופת־חיים
 את למחוק צורן אין

 השתדלי אן העבר,
יו טוב עתיד לבנות

 השיכנוע כוח תר.
 עצמן את מוצא אומנם אתה גובר. שלן

 ובעל מאושר זאת עם יחד אן מבודד,
 עליהם יריבים, אפילו בלתי-רגיל. כוח

 ולאו-דווקא יכבדוך מטויים, בנושא תשפיע
במסעות. זה בשבוע הרבו מאהדה.

¥ ¥ ¥

ן__________ א מ ו משוגע סוער, ר
 בת בפניך, נפתח ממש,
 רק לך יהיו אם שור,

ה את לראות העיניים
כבלתי־ הנראה איש,
בריב, יתחיל זה נכון.

 זה בסערה, יימשך זה
 באהבה לשיאו יגיע

בענייני־כס־ גם גדולה.
 אבל סערות, יש פיס

:שליליות דווקא לאט,
ובאצי ברכות אך שלך, על לעמוד דע

 מבעיות־ עצמך על שמור מסויימת. לות
 הביטוח סיום למועד תתן ואל — קיבה
 אתס חייבים כי מסוכן. זה לחלוף. שלך
בנסיעותיכס. השבוע להיזהר שור בני

¥ ¥ ¥

מא מתחילים אט״אט,
ל המהוססים מציך
 שלא דאג פרי. שאת

העניי את לן יקלקלו
 — יותר ועוד נים,

תקל לא עצמן שאתה
הז מתון לעצמן, קל

 שינאה מתון או נחה
 רק שלא זכור עצמית.

 כבוד עם אדם אתה
הוא :תאומה עצמי.
שהח בדרן תלכי אם אבל אותן, אוהב
 אותו. להפסיד עשוייה את כלפיו, לטת,
 זה היזהר! לידין. יגיע סמוי ממקור כסף
תו אם ברור שלא בהתחייבויות כרון

השבוע. טוב כחול צבע למלא. כל
¥ ¥ ¥

ה הטבעית, יהירותך
בחוסר־ביטחון כרוכה

אותך תוריד משווע,
תדעי לא אס שאולה,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא חוש־הומור, של

 היפות מתכונותיו אחת
 לא שהוא לא זה ביותר.

 שהוא זה אותך: רוצה
 רוצה לא שאת בטוח

 האמת. את לו גלי !קדימה — אז אותו.
 לבלום עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה

לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמותך.
¥ ¥ ¥

 פרק פותח ה׳ יום
 המיק־ במאבקן חדש
 אם האישי. או צועי

להסתכל תדע אתה
 שתקפוץ, לפני מסביב
האפ כל את לשקול
 להיכנס ולא שרויות

 —■ עקרות להתנגשויות
 מצויי־ סיכויים לן יש

פגי לכת. להרחיק נים
 בהירת- נערה עם שה

תצ מביכה. לבחירה אותן תוביל שיער
הז תפסיד אחרת :ומהר להחליט טרך

 עליך מאוד. גדולה רומאנטית דמנות
 מחוץ דווקא פעילות על הדגש את לשים

בכן. מאוד מעט ולהסתכן מגורין, למקום
¥ ¥1 ¥

תד אס — מצויין שבוע
 לא ואס אותו לנצל עי

מ עצמך, את תנטרלי
 הכוכבים דווקאיזם. תוך

 פגישות־לב על מבשרים
ה ובשני ופגישות־כיס,

 הצלחות על — מישורים
 אתה וגדולות. קטנות

 עצמך, למצוא יכול
 בו חדש במצב לפתע,

 אותו בדוק רצית. לא
חדש. משהו לגלות

■םגטבם!■

נסווג

עלול אתה מחדש.

חווזנ״ס

 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 אינך אבל זאת, יודע

להע עדיין מסוגל
 מלוא־המאמץ את ריך

 כך, משום ממך. הדרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל ימות־השבוע.

 ביום אונך כל את קיע
ב כספך כל ואת אחד,

 ויחידה. אחת נקודה
 להחליט תידרש אתה
עדיף. מה

¥ ¥ ¥
 כדאי לא זה ח׳. ביום בייחוד בשקט, שב

 גם לבלוט. הטיבעי רצונן בגלל להסתבן
 האחרונים הפירסומים

טו דווקא לן עשו לא
ב־ שתתרכז מוטב בה.

ובענייני• ענייני-הלב
היצי במישור כספך.

 ממשין אתה — רה
מסויי־ בבצורת לחוש

 תלוי השינוי אן מת,
ב רוצה את אם בן.

 עד זאת דחי הישגים,
בן־זוגן. מצב שתראי

★ ★ ★
 ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקסם
 הפורה הדימיון מביך.

 מזלך אותך חנן בו
 השבוע להיראות עלול

 מסויימים אנשיס בעיני
המצי בתפיסת כהפרזה

מ להישמר עליך אות.
 אחד כלפי אכזר להיות

 אליך הקרובים האנשים
 ריגשית אכזבה ביותר.
 באור ותיראה תימוג
סגול. לבשי שונה.

¥ ¥ ¥
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 לחם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים

ה להפגת יעזרו לא
 יגרמו רק אלא מתח,

 במיוחד לדפרסיה. לן
 מאי־נעימויות הימנע

 אז ראשון. יום עד
בהפ להרגיש תתחיל

ב התאזר המתח. גת
לר־ לן סבלנות. הרבה

רציני, טוב, סרט אות . ,. _
חברה, עם או לבד,

 לן שצפויה ותיווכח
רגילה. בלתי הנאה

¥ ¥ ¥
 כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 מאוד הקרוב בעתיד
 רצונם לכל תזדקק
 המתוחים היחסים הטוב.

 ישתפרו זוגך בן עם
 בלתי פגישה בעקבות

 קרוב, ידיד עם צפויה
 רב. זמן פגשת לא אותו

סי עצמך על תיקח אל
 בענייני מיותרים כונים

 להר־ תיכנס ואל כספים,
פיננסיות. פתקאות־נפל

¥ ¥, ¥ __
 — אהבים יום יש דגים מזל בת לן גם

 הוא שלן היום רציני. יותר הרבה אבל
 להפיק דעי א׳, יום

המכסימום. את ממנו
 ליקוי בעבודה. צרות

שבקלים. קל בריאותי
 מלווה שבוע זה יהיה

ב עצבים התפרצויות
ב אן שונים, עניינים

מתוק. יחיה סופו
 או תכשיטים בקנותן

 איתן קחי ערן, דברי
מהימן. מיקצוע בעל
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 המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1780 ״תשבץ

ל שנכנסה ביפן, עיר )1 :מאוזן
 )11 תנ״בי. צייד )10 מטר. )7 היסטוריה.

 תו )14 פרוסי. אצולה תואר )13 סליהה.
 את חיבר גרמני, קומפוזיטור )15 דואר.

 אחד )18 כיצד. )17 בגרוש״. ״אופרה
 ראש־ממשלה א׳)20 התכופף. )19 המזלות.

 זמן. יחידת )23 קלס. )22 התיכון. במזרח
 )28 ׳מעמסה. )26 מעין. )25 ענן. )24

 )29 למעצמות. באו״ם השמורה זכות
 מטוס )30 ביוון. שנלחם אנגלי משורר

 נחתה המסורת לפי עליו ההר )32 רוסי.
ש ערבי ישליט )36 זבל. )33 נוח. תיבת
 קינה. בכי, )39 הארבעים. בשנות נרצח

 עם. )42 נווד. )41 אסיאתית. מדינה )40
קי )48 גזל. )46 תבל. )45 בויקוט. )43

 )50 הבל. חינם, )49 צרפתי. שם דומת
 נהר )52 (לעז). תעלול )51 השביעי. היום

 )55 אריה. )54 נגינה. תו )53 ברוסיה.
 )60 נגיף. )58 נופש. )57 פגם. )56 מלצר.
 חכם )64 ימאי. )63 להורג. הוצאה מקום
 את ניטשה הכניס פיו אל אשר הודי

תורתו.

 )3 שר. )2 בהולנד. עיר )1 :מאונך
אירו מדינה )5 פתיל. )4 (לעז). ערפד
 דורון. )8 מפלגה. )7 שרת. בגד )6 פית.

 )12 תנכי. בושם )11 מלך. ממשלת )9
 תופעה )16 ברוסיה. נהר )14 לח. מידת
 )18 ריק. )17 הישראלית. בחברה חדשה
רביז מנהיג )20 אדמה. רעידת )19 צעד.

 מאכל )22 מים. מוקפת יבשה )21 יוניסטי.
 צוק. )26 כתר. )24 חנוכה. של מסורתי

 שניבא צרפתי סופר )28 הצלחה. )27
 )31 הקול. מהירות )30 החלל. מסעות את

 השתתק. )35 מלמד. )34 הראש. עצמות
 )44 בצה״ל. אלוף )38 המזלות. אחד )37

 )47 סוד. )46 יתר. )45 בגרמניה. עיר
 )51 תבלין. )50 קצוות. )49 נגינה. תו

תמור )53 לכתיבה. נוזל )52 רומאי. קיסר
 )54 מלכות. השלישי ריצ׳רד הציע תו

ה מרכז )56 ידוע. פריזאי לילה מועדון
 (ר״ת). ליצלן רחמנא )59 עיר. )57 עצבים.

 במשחק האחרון המהלך )61 נכרי. )60
השח.
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק חיסור חיבור, פעולות של
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ז 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 .״1780 ״חשבץ

.20.10.1971 — הפתרון
ספרים. פרסי שלושה יוגרלו גכונח הפותרים בין


