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 תנהגי אם אבל
לסיום עד מיו

סוחיס

השבו אחד זה יהיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת בי־ותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקו זוגך

 משותפת, נסיעה בגלל
ש משותף, בילוי או

אתעע- תמצאו בסופם  
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי-פעם. משהייתם
מאוד. נעים השבוע יהיה המשפחה, קרב
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 פרשת על נמצאים אתם
 לשקול השתדלו דרכים.

 אותו הצעד את היטב
לנקוט. עומדים אתם

גו תהיה קלה טעות
 בת לך, היזהרו. רלית.
 זה בשבוע מצפות שור,
 לא היתקלויות כמה

 איך תדעי אם נעימות,
וזי־ הרע, במקור לטפל
נעימות. אי מכל חלצי

ויח־ ילך המצב בפזיזות,
— פעם ועוד הטראגי.

 השבוע מצבך הפינאנסי במישור היזהרי!
 כלשהי, עיסקה לפניך אם ביותר. מזהיר לא

לתוכה. נכנס שאתה לפני היטב חשוב
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 - ה־ בקאריירה הצלחה
 בחיי כישלון אישית.

 צדדי רומן המשפחה.
 התגלה ניהלת, אותו

לע ינסה הוא לבעלך.
 חיום, לסדר כך על בור

 יצליח. לא הוא אבל
מו את מטריד הדבר

 עליך. כועס הוא חו.
מח יצופו השבוע בסוף
 ואז בליבו, נקמה שבות
לבינו. שבינך ביחסים הסופי המשבר יבוא
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 לך תבוא מפתה הצעה
 בן בלתי־צפוי, ממקור
 לא אותה. קבל סרטן.

הזכר, לעומת תצטער.
 רע לא שבוע מצפה לו

 בת את, היזהרי יחסית,
הנר זרים, מפני סרטן,

 ראשון ממבט לך אים
 אינו תוכם כתמימים:

ערמומים, הם כברם.
מזימות. וחורשי רעים

 במה אלא בקנקן תסתכל אל : שנאמר כמו
 השבוע בסוף שתיכננתם טיול בו. שיש

 נורא, לא האחרון. ברגע יתבטל
לטייל. תספיק ועוד ארוכים החיים
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 לנער שאיפה בך יש
 על שנטלת התחייבויות

 בעקבותיו וללכת עצמך
ח עד קרוב. ידיד על

האו בך עמד לא יום
 ואתה זאת, לעשות מץ

ה הכיוון כי תיווכח
 מע־ לך המוצע חדש
 סיכויים בפני מידך
 באחד להצליח רבים

 יהיה היצירה. משטחי
 להצלחה להגיע כדי חרבה להקריב עליך

 הקורבן כי מראים הסימנים כל אך זו,
 כלפיך יגלו וידידים מכרים בהחלט. כדאי
 אך _ וידידות טוב רצון של שפע
נראה. שהוא כפי נאמן אינו מחם אחד
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 שתי על תרקוד אל
 טפל אחת. בבת חתונות

אחת, אחת בבעיותיך
ביסודיות. זאת ועשה
יש זה דבר של בסופו

לרו תניח אל לך. תלם
 שרטון על שעלה מן

 לזמן ותן אותך לדכא
8 3 3 2 1 2 1  הגיע שלו. את לעשות 3

 קצת שתנוח גם הזמן
ה החברתית מפעילותו

יוצרת. למחשבה זמנך את ושתקדיש ענפה,
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 לוויתורים

¥
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 הוא השבוע, הסימנים, כל לפי במשפחה
 כוכבך שלך. השבוע
הפ אושר. הרבה מראה
מכ חיצים לזרוק סקת

מס שוב ואתה איבים,
 לבת־זוגתך פנים ביר

 במישור כולו. ולעולם
 עליך יהיה המיקצועי

 רבות החלטות לקבל
עניי את שקול וקשות.

רגי בלתי בזהירות ניך
לטו מאזניים, בן לה,

 נכון תהיה אל בתך.
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 לך להפריע האישיות לבעיותיך תניח אל
 במקום הסאה. את תגדיש פן בעבודה,

הבע על היום לחשוב
לבלות, צא שלך, יות

 וחזר ידידים עם היפגש
 ידיד נערות. אחרי
 שנים פגשת שלא ותיק
 הפתעה עימו יביא

 היזהר מאוד. נעימה
 קרוב אדם של מאשתו

 להפשיל שתנסה אליך,
— עקרב בת אותך.
ניפלא. שבוע לך מצפה

 זהו איש״עסקים: תעשי. אשר בכל תצליחי
 תהסס. אל גורל. הרות להחלטות השבוע
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הפר בחייך מתערבים מדי רבים אנשים

 דיעה גס לך שתהיה הזמן הגיע טיים.
 תמשיך מתי עד משלך.
 הרי ? ילדותי להיות

 גבול. יש דבר לכל
 הגורל לך מכין השבוע

מש ותמורות. הפתעות
סבי יתחולל חדש הו

 שינויים לנצל דע בך.
 בהם ולהשתמש אלה

 למקום סע לטובתך.
 לבדך. שבוע לסוף בודד

 אותה לקחת תתפתה אל
 לחזור שלא ולמד נפש חשבון עשה איתך.

רחוק. להגיע סיכויים לך יש שגיאותיה על

עקת
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האחרו המשפחתיות למריבות האשמה
 לשכוח לא נסה בך. רק נעוצה נות

 היחידי האדם שאינך
 יותר ולגלות בעולם,

 תת- אל לזולתך. הבנה
להת ברצינות יחס

הקרו של הזעם קפות
 הקשב אלא אליך, בים

 להם שיש למה היטב
 שקטים כשהם לומר

 בת בעצמם. ושולטים
 את תתחבי אל גדי,
חברתך. לעסקי אפך
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 מוטב רגשית. מבחינה סוטר שבוע לך צפוי

מ יותר ער, שתהיה
 לטעות לא כדי תמיד,

 האמיתיים ברגשותיך
 הקרובים האנשים כלפי
ברג תשלוט אם אליך.

 להצלחה תזכה שותיך,
באנ ותפגוש חברתית

 במקום מעניינים. שים
 התקדמותך — העבודה
ה בטוחה. אך איטית,
מהר. יחלוף דיכאון
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 לאחרונה, חדור חיית בו כוח״האיתנים

 אבל בך. גואה שוב
 לא הפעם !היזהר
 אם דבר, בשום תצליח

 את היטב תשקול לא
 קחי :דגים בת צעדיך.
 נסי בידיים, עצמך

 גאה שאינך לו להראות
 לו בזה את שאין מדי,
 סתם הוא אולי בלל.

 זה נבוךו או ביישן
הגברים. אצל גם קורה

בצרות. אותך מסבכת בלתי־כדאית עיסקה
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המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 ד. לת. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1798 ״תשבץ
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 )7 אנגלי. תואר )5 דוקרני. חי בעל )1

התקו )11 מטרה. למרכז אימונים יריות
 )16 נוי. צמח )15 יהודי. חג )12 ממות.
 מס. מין )19 אלה. מוט, )18 הדק. שחק,

 חפירה. כלי )23 הארץ. במרכז קיבוץ )21
 חזן )29 האחוז. עשירית )26 אני. )24

 אותו לראות .קשה לפעמים )31 מוסלמי.
 במרכז מושבה )32 העצים. כמות בגלל

 סועף. כועס, )36 הבליעה. קנה )35 הארץ.
 מים. מקווה בור, )39 תורה. לקח, )38
 )42 השבטים. אחד )41 בצה״ל. אלוף )40

 החלק )44 מאכיל. מפרנס, )43 נוח. מבני
 )49 תבואה. מין )45 הלחי. של התחתון

 )53 מפורסם. כדורגלן )51 בפנים. אבר
 נשק סוג )57 חודש. )55 קדום. כובש

ה במלחמת לשימוש לראשונה שהוכנס
 צרפתי ממשלה ראש )59 השניה. עולם

 מכדי חשוב דבר היא ״המלחמה שאמר:
מוס הקדש )61 הגנרלים״. בידי להשאירו

 ראה ממנו ההר )64 יבש. מידת )62 למי.
 פליטה, )66 נשק. כלי )65 הארץ. את משה

 עברי סופר )70 סדר. מנהג, )68 שארית.
 שהתפרסמה נערה )71 גנוזה). (שלולית
 יצרן )75 ארבה. )73 בארץ. לאחרונה
מדינה )77 צוק. )76 מקטרות. של מפורסם

 אפריקאית.
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 )6 זולל. )5 הבגד. כנף )4 קדמון. יווני

 רוסי גנרל )8 מלחיות. חדל )7 ידידות.
 צרפתי וזמר מלחין )9 בנפוליון. שנלחם

 מונח )14 צאצא. )13 צלע. עבר, )10 בלגי.
 אזרחית. הגנה )19 פקק. )17 בחשמל.

 הביניים. בימי שמקורו לשטן, כינוי )20
רו ומחזאי סופר )25 סימן. )24 זמר. )22
 קדום. מצרי אל )27 הדובדבנים). (גן סי
 )33 נמצא. )30 בושם. מין )29 מזון. )28

 הרף )37 גברי. קול )34 באלפבית. אות
 שדח )44 פפירוס. )39 מועט. זמן עין,

 מיתרים. בכלי מנגן )45 פאריס. ליד תעופה
 ילקוט. )48 נעים. לא טעם )47 אומר. )46
 תו )52 מפורסם. ילדים סיפור גיבור )50

 )56 מרחץ. בית עובד )54 קץ. )53 נגינה.
 או הגורן ״המן )58 (לעז). ענין דבר,

הישרא בטלוויזיה תוכנית )60 ה...?״. מן
 הנכלם לאדם כינוי )63 ג׳לה. )62 לית.

 לפני העובר ציבור שליח )65 נקלה. על
 )67 אמריקאית. נפט חברת )66 התיבה.

 קול. בת )70 מאכל. ירק )69 טורפת. חיה
המר )74 לאום. )72 האלהים. מכינויי )71
נקודות. שתי בין ביותר הקצר חק
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בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל בדיוק סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור פעולות של
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