
 פרוקי־רג־ וג ממערב המש )1 ג מאוזן
 ;ציפיית תיקוות, )7 די! רב׳ )5 ליים!

)15 !אלוף־פיקוד־תצפון של כינויו )12
 !ארצות־הברית נשיא )16 !לעגלת קשור

 חומר )22 חוק! )21 החיים! נוזל )19
 )24 ׳בפה! עצם )23 טיח! לבן, מינרלי

 מקל־ )28 דיאלקט! )26 בדחן! ליצן,
 שחקן־ )31 תוקפני!־' )29 להליכה! תמיכה
 ...! דיכפין בל )32 !(ש״מ) צרפתי קולנוע

 )37 !מטוסים מיבנה )36 !-נוכח בנגד, )34
 )39 תנ״כיח! -דמות )38 שהתייהד! נכרי

 אויב! )40 המקורי! צבעם את איבדו
 שחץ! צרעת, מין )44 טיט! בוץ, )41
 יישוב צורת )48 גבוה! למעמד בן )46

 פעיל! מאיר בהנהגת תנועה )50 בארץ!
 היה )56 פווזלץ! )54 שיכמו! יתן )52

 )58 רשף! )57 (ש״מ)! האו״ם מזכיר
 )62 נזר! )60 (ר״ת)! מוגבל בעירבון

 שחקנית־קול־ )64 !הזוחלים מן בעל־חיים
 )68 יריעה! דבר־דואר, )66 ידועה! נוע

מ שיח־בר )70 עניין! של לעומקו יורד
 )72 כמו! ניראה )71 הזיתיים! משפחת

והמולה. רעש

!הסכו״ם מן )2 !חמור־בר )1 ג מאונך
 !בן־המקום )4 !בקרקע עמוקה חפירה )3
 אתם־ גוון )8 !ליר המלך של מבנותיו )6

בשבי )10 !לחופה מתחת ניצב )9 !בהיר
 רב )13 תימרונים! בצע )11 עבורו! לו,

 נכנסת סחורה על מס )14 !בתורה וגדול
 בעלי־חיים קטילת )17 !מהארץ יוצאת או

 )20 !המתכת פסולת )18 !״ספורט״ לשם
)25 !יום־המנוחה )23 !מילים גיבוב

 קלה! תנודה )26 !הלאומית חברת-הספנות
)29 עץ־הקיקיון! זרע )28 מדמנה! )27
א....מ מ תר מביא )30 !עמיקתא לבירא ר

 !פופולרי'(!ש״ם) ישראלי זמר )32 !עלת
 מישום )35 למטה! מלמעלה יעביר )33

 לח עפר )41 ריקני! פיטפוט )36 כך!
 תרנגול, )43 סרק! חינם, )42 ותחוח!
 של כינויו )47 תרדואר! )45 שבווי:

 ימי קיבוץ )49 !תל־אביב עיריית ראש
גל )53 השנה! מעונות )51 ;בישראל

 )58 חוקר! מגלה, )57 קיר! )55 לים!
מוגל מורסה )60 כוכב! )59 אין! לא׳

 תבונה, )63 רימונים! משליך )61 תית!
 מורו, )65 קדומה! ממלכה )64 חוכמה!
 )69 מחוספס! עדץ, לא )67 מלמדו!

גדול. מיקווה־מים
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בעזרת! סיפנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 — אהבים יום יש טלה מזל בת לך גם
* רבי־ יותר הרבה אבל

 יום הוא שלך היום ני.
 ממנו להפיק דעי ג׳.

 צרות המכסימום. את
בריאו ליקוי בעבודה.

 יהיה שבקלים. קל תי
הת מלווה שבוע זה

בעניי עצבים פרצויות
 בסופו אך שונים, נים

 בקנותך מתוק. יהיה
 דברי או תכשיטים

מהימן. מיקצוע בעל איתך קחי ערך,

* -יל *

 ומוטב עמקים בעיות כמה ייפתרו ב׳ ביום
הימור, מכל שתימנע

 סוף עד סיכון־יתר או
ש גס כדאי השבוע.
ברי על היטב תשמור
בזהי ושתנהג אותך,

ל עשוי לב גילוי רות.
 חמורה הבנה אי יישב

שבא שלא שהתעוררה
 חבר של יהירותו מתך.

 אותך מרגיזה לעבודה
שור. בן הרבה, די

¥ •¥■ ■¥■

 מס״ את האחד. את אותו, פוגשת את
״ ע־ את איתו. תכסכת

ב אותו לאבד לולה
 השבוע. שבסוף ג׳ יום
 לטיול לצאת נהדר זמן
טו חברה או חבר עם
 טוב יותר עוד זמן בה.

ל הנעלם׳ את להכיר
ק להרפתקות היכנס

 שטויות לעשות לות,
 לא להתפרק. ובכלל,

 לעסקים מתאים זמן
 צווי-המזלות, גורל. הרות להחלטות או

לב !השתעשעו : השבוע לבני־תאומים,
 הימנעי כן כמו עליזים. בצבעים בגדים שי

מאליה. אליך שתבוא רעשנית, מפירסומת
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בעניי לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה
 לעבודתך הנוגעים נים
 משיפחתית לבעייה או

 לזמן עשוייה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

רווק, אתה אם מאוד.
הש לפגוש עשוי אתה
במיקרה, לגמרי בוע,
 עם לעתיד. אשתך את

להא תתפתה אל זאת,
במקום, שהותך את ריך

 הפתעה שרק מכיוון
ובהחלטיות. רב במרץ פעל לה. תקסום
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 פשוט הוא אותך. מרמה לא שלך השותף
ל כמוך. ומרוגז עצבני

 מוטב החיכוכים. כן
 יותר להיות שתנסה

 לא דבר שום ותרן.

בסוב התייחסי בוער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
מיש או שלך, השכנה

 כל אלייך. המקורב הו
 הרווקים אריה בני

הש להיתקל עשויים
 אך הרומאנטי. בשטח במיכשולים בוע
הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל
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 המיק־ במאבקך חדש פרק פותח א׳ יום
 אס האישי. או צויעי
 מסביב להסתכל תדע
 לשקול שתקפוץ, לפני

 ולא האפשרויות כל את
מ להתנגשויות להיכנס

 סיכוי לך יש — קרוב
 פגישה לכת. להרחיק

 שיער בהירת נערה עם
 לבחירה אותך תוביל

להח תצטרך מביכה.
 אחרת ומהר, — ליט

 מאוד. גדולה רומאנטית הזדמנות תפסיד
המידה. על יתר השבוע מלהסתכן היזהר
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 הכל, נשבר שכבר חשב-ת בו ביום דווקא
 ממצב מוצא אין ושוב

 הופך אתה — מסובך
 נפתר הכל אחר. לאדם
בע בלי חלק, בנקל,

 טוב בו שבוע זהו יות.
ב תרבה אס תעשה,
בבי חברתיים, קשרים
 עם ובפגישות לויים,

הש המינים. שני בני
 במיק־ היזהר, אך תזף
 הנשימה דרכי טל צת,

 אביביים. בגדים לבשי מאזניים, בת שלך.
¥ ¥ ¥

 קצרה חופשה בילוי על חושב אתה אם
ה זה הקרוב, בעתיד

 לתכנן המתאים זמן
 באופן הפרטים את

ל שתצא מוטב מעשי.
קבו בחברת זו חופשה

מצומצמת, אנשים צת
מלא את להם ותניח

 וקביעת התיכנון כת
 רשמי מכתב התאריך.

ב לקבל עלול שאתה
 לך יגרום השבוע, סוף

מיידית. כספית מבחינה

היש ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי
״ . ״ לחבר־ המתגעגעים נים
 טוב תרגיש לידס תך.

 את לשכוח עליך יותר.
שאיר הדיעות חילוקי

 לאחרונה. ביניכם עו
 ביטחון לך יקנו ידידיך
 בימים מאוד לך שחסר

ה הגיע אלה. טרופים
מ לנדוד שתפסיק זמן

ל אחד עבודה מקום
עתידך. על חשוב שני.

ר 22 ב עו ז י ו א  • ב
ר 22 נ ח ג ו נ י

אי-נעימות

ר 21 י מ * ד  • ב
בו 19 ד בי א

הש בתחילת מאוד מתאכזבת את אם
בזה, שרצית זכרי בוע
 דבר שום עשית ולא

 את למנוע כדי בסיסי
 שפגשת האיש הדבר.

 בפיך משאיר אינו שוב
אפר: של טעם אלא
 איננו הוא שגם זכרי
 מה אלא לך לתת יכול

לתת. לו מרשה שאת
לב לצאת תהסס אל

טיו לערוך הרבה, לות
 הרפעתך ן במכונית רצוי ארוכים, לים
 לבריאותך מרכזית חשיבות בעלת היא

 פאסון. שמור השבוע. ולמצבי־רוחך,
* ¥ *

 ביחסיך בייחוד לך. מחכה נפלא שבוע
שהח בת־זוגתך עם ומשתפרים ההולכים

 אי־ בסדר להיות ליטה
בזרו אותה קבל תך.
 במישור פתוחות• עות

כ מתנהל הכל הפיננסי
 לבזבז, המשיך שורה.

 עומד וכה כה בין אתה
ב אחת בבת לזכות
 כסף. של ניכר סכום

 בנאמנות לעבוד המשך
 שלך הבוסים ובמסירות.

 לך, זה. את מעריכים
 תענוגות. רצוף שבוע מצפה דלי, בת

¥ ¥ ¥
 להיכנס אורנוס הלכת כוכב עומד השבוע
שלך. בהורוסקופ מעורב השפעה לתחום

 לך המצפה התקופה <
והסתב לבטים צופנת
והת אחד, מצד כויות

 תלולה נפשית עוררות
ת בהדרגה שני. מצד
 אינך כי למסקנה, גיע

והי־ ממעשיך מרוצה
ש למרות בעבר, שגיך

 רבות סיבות לך יש
 נצל בהם. להתפאר

חש לעריכת הזמן את
את לגלות בידך יעלה ואולי נפש׳ בון

זו. מיוחדת להרגשה הסיבה שורשי

זני


