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 בזו אותך, לחסל נסה בעיות, לן יש אם
 השבוע בתחילת או השבוע באמצע זו, אחר
 ״ נם תתייאש, אל הבא.

רצי בצרות תיתקל אם
 בו שבוע זהו כי ניות,

 אם לטובה, הכל יסתדר
הקרו בידידין תתחשב

 איתס אשר ואלה בים
 את רסך במגע. בא אתה

וגו ההולכת התלהבותן
 להישאר השתדל ברת.

ה :טלה בת מאופק.
 כסף בסכום תזכי שבוע

בלתי־צפוי. ממקור אליין יגיע אשר גדול, לא

־¥• ¥ *

גוב — בעבר שהיה בפי למצב הגעגועים
 זמן להרבה שתדאג אם־כן, מוטב, רים.

ו הרבה, תבלה פנוי,
האפשרו בל את תנצל

 במצב הגלומות יות
 על תחשוב אל החדש.
 לא אחורה כי נסיגה,

 הידידות ללכת. תוכל
 הגבר עם האפלטונית

 עשו- שתפגשי, המבוגר
 ב- הרבה לשנות ייה

 זיכרי לכן חייך. מעיד
ל מגלישה להיזהר

ססגוניים. בגדים ליבשי רומנטיים. פסים
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סן

★  ★  ★
 רב, זמן לפני שהחלה משפחתית, מריבה
 רגיעה תקופת לאחר שוב, השבוע תפרוץ
ל כדי כישרונותין כל את הפעל ארוכה.

 לתוצאות להביא עלולה היא כי השקיטה,
 מבחינת אסון ־ הרות

 ריג־ ומבחינה חומרית
 העסקים בשטח גם שית.

 למלוא השבוע תיזדקק
 פע- עשר שקול כוחן.

 את שתעשה לפני מיס
תה אל המכריע. הצעד

 אדם עם להתייעץ סס
 לא זה ;ממן מבוגר
 כי־אם מכבודו, יוריד

 ל־ לא הקפידי להיפן.
ומוצאי־שבת. בלילה שישי ביום מהבית צאת
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ש הגדולה ההזדמנות את החמצת שוב
 דחית ואשר בשל, כפרי לידך התגלגלה

פע לשקול בלי אותה
 בסך־הכל אתה מיים.

תג אל בשר-ודם,ולכן
 כוחותיך. בערן זים
 בידיים, עצמך את קח

ל תיכנון על הקפד
 וארון, בינוני טווח

ו מאמירת היזהר
 ואל שטויות, עשיית
 — חברין את תזניח

י־ בת עלין. סומכים הם
מסויים. גבר עם בילוי תידחי אל בתולה:

★ ★ ★

הצ את לן שהביאו הם והמקוריות הדמיון
 נר לשמש חייבים והם המקורית, לחתן

להש תדע אם לרגלין.
 יותר הרבה בזית, תמש

 התיכנון הזהירות מן
 עתיד אתה הקפדני,

 רבות בהצלחות לזכות
 ציוד רכישות נוספות•

 לך הדרושים וחומרים
תח־ או עבודתן לצורכי

ב מאוד כדאיות ביבן
 אן הבא השבוע תחילת
 בקדי מלהיסחף היזהר

עבורן. ההכרחי את רק
★ ★ ★

 לאו• אם־כי — מוכר אדם של השפעתו
 — נע-צת דמות או קרוב ידיד דווקא
להש ותביא הקרובים, בשבועיים תיגבר
4 . חיין. על •ברוכה פעה
 בכן רוצה אתה אם

 ומסוגל מוכן באמת,
 ניכרים, זעזועים לשאת

 לפית- אותן יביא זה
 חדשה, תקופח של חה

יו ונבונה יותר פוריה
 חיי-ה- במישור תר•

 השעה הגיעה אהבה,
 הדימיו- מסבן לצאת

שוגה. אתה בחם
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וקנה חת־קניות

1עןןו
ר 22 נ ו ט י י ו א . ב

ר נ בלי פו ב 22
נות

 דברים על תחלום ואל מציאותי, הייה
להשיגם. יכול ושאינן לכוחן שמעל

★ ★ ★
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ה מהסבן לצאת תוכלי קטן במאמץ
בסב שבי סרטנית. נקלעת, אליו כספי

תק את ותכנני לנות
 חצי״השנה למשן ציבן

תע לא אם הקרובה.
 תעשי או זאת, שי

 את כלאחר-יד, זאת
 בפני לעמוד עלולה

 ביום כבר מבין מצב
 השבוע הקרוב. שני

מי עם להיוועץ עלין
 החלטה כל לפני שהו,

 יהיה השבוע שתקבל.
רומנטיים. יחסים לקשירת מצויין שבוע

★ ★ ★

 תוכ־ את ישבש לא למילואים צו־קריאה
בקפדנות לקראתו, התכוננת אם ;:יותין

 לנצל נסה שלך. !רגילה
 מה־ היציאה תקופת !ת

 כמה לטובת פיגרה
 בדרן־כלל אשר ושאים

 מרי־ להזניח. נוהג ותה
 לקלקל עלולה קלה :ת

 בבת־אחת ולמוטט וכל.
 שהקדשת עצום :ניין

 לכן ממירצן. המון ו
 וותרן. סלחן זהיר, וייר,

 ב־ ניכר שיפור : ביאה
ירוק־בהיר. ליבשי חמישי. ביום יחול •צבן

ר 2ז ב מ צ ד  - ב
אר סו ו נ בי

לי 21  ־ ביו
ט 21 ס ו ג ו א ב

וכר יהיה שכן חשבת
 את תקבל :צדקת גיל

 המינוי את או ההסכמה
זאת, עם יחד ציפית. לו

מגי בעבודתן הצרות
 אינן ואתה לשיא, עות
מ להתחמק כיצד יודע

תתחמק, אל אחריות.
 הצרות את לקבל מוטב

מלהסתבן. שהן כמו י > •י
★ ★ ★

 מ־ יותר מבולבל אתה
 האחרון. בזמן כרגיל,

 לו ן איתן קורה מה
 תשו- מעט השקעת רק

במ בענייגין, מת-לב
 וחצ- אינטריגות קום

 נחלץ היית אי״אמת,
המדו השקט בכבוד.

גו אותן, האופף מה
ה כי לחשוב לן רם

ו* ■* לה, חלפה סערה
★ ★ ★

 את לעשות תהסס אל
בייש־ המכריע. הצעד
 לכן בסוברין. היא נותן

חו על להתגבר השתדל
 העצמי ־ הביטח־ן ־ סי

 כל נועז. והייה שלך,
 רק זח בכיוין פעולה
ואפ־ ,הצלחה לן תביא

 את לנצל שרויות־פז
הרדומים. כישרונותין •. יי!

★ ★ ★
 הנוח השבוע זה אין

 להתקשרויות ביותר
 רחוק, לטווח עיסקיות

 פינאנסיים לצעדים או
 בו האדם נועזים.
יאכ לאחרונה בטחת

 ילמד זה אותן. זב
 על לסמון לא אותן
יו שלן השיפוט חוש
 ולהעדיף מדי, תר

 ״,־׳ או ממך, נבונים עיצת
יותר. טוב המצב את המכירים כאלה
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פוליטיות הצהרות

אצבע, תמצצו ״אם והזהירם: הקצוצהאנשים
שלי.״ כמו אצבע לכם תהיה

אדום דגל קרה מת
מקקי! ד בהלווייה לקל

 מיוחדת תשומת־לב עמשן האישים אחד
 דיין. משה היד, אשכול לוי בהלוויית

 לרחבת האחרים השרים עם יחד הגיע הוא
 שהחל ברגע רות. אשתו בלוויית הכנסת,
 נאום־ההס־ את נואם ״ד ש־ זלמן הנשיא

 נמוך למעקה ניגש ממקומו, דיין זז פד,
 אינו שזה כשמצא על־ו. להישען וניסה

 את הפנה הדגל, תורן אי ניגש אפשרי,
 עד התורן על ונישען (ולנשיא) לשמש גבו

 עמו לא בבית־הקברות מסע־ההלווייד, צאת
ה מן במרחק־מה אלא השרי* שאר בין

 מסויי־ לתכונה שמו־לב חדי־מבט * קבר.
 הותקן צדדי במקום יירה התלוו בעת מת

 אלוף נקרא הטכס באמצע טלפון־שדה.
 זאכי, (״גנדי״) רהכעם פיקוד־המרכז

 שיסע הוא להודעה. ב והקש הטלפון אל
 אחר־פך ״תקצר!״ לו: ואמר המותח את

 הרמטכ״ל של שלישו טלש־ לאותו נקרא
 שר־ של שלישו ואחר־כן־ בר*לכ, חיים

 נסע בית־הקברות אל ב־־ד # הביטחון.
המשתת שאר כמו באוטובוס, אכן אבא

 להסביר כדי הזמן את ניצל הוא פים.
בספר — האורחים לאחד בארץ המצב את
 מצאו נעים לא במצב שוטפת. דית
 אחרונות ידיעות תצהרון עורכי עצמם את

 מעמודיו באחד אשכול. של מותו ביום
 הידיעה התפרסמה בו הגליון של הפנימיים

 של רשימה התפרסמה אשכיל פטירת על
ב התומכת בכורי, שלמה עורך־הדין

להח ״למה הכותרת -חת הוותיקה, הנהגה
 הופיע אחר ובעמוד אשכולי״ את ליף

 יגאל סגן־ראש־הממשלה של ראיונו תיאור
 לאחת אלון השיב בו לי., בי. בבי. אלץ

 למחלתו ברצינות תתייחסו ״אל השאלות:
 כמה בעוד לעבודה ־חזור הוא אשכול. של

ה הכתב ביקר ההלווייה ערב • ימים.״
 הכד יחזקאל אחרונות, ידיעו־נ של גלילי

 גלי־ במלון בן־גוריון רדד אצל אירי,
 בכוונתו אם לברר כדי בטבריה כינרת

 את מצא הוא אשכול. בהלוו־ית להשתתף
 הזה העולם גליון בק־יאת שקוע ביג׳י

 לדעת מבן־גוריון ביקש המאירי האחרון.
 תשקיף בדף שהתפרסמה בידיעה האמת מה
 עומדים כי נאמר בה גיל־יז, אותו של

 על־כך הגיב חייו. ימי לבל כח״ב להציעו
 הוא אבנרי) (אורי הזה ״הב־זדד בן־גוריון:

 כל אין הזאת לידיעה אביב טוב, בחור
 נזכרו אשכול לוי של כרתו עם # שחר.״
הקשו הסיפורים באחד ב׳ דגניה ותיקי

 שעל לקבוצתם, אשכול של בואו בימי רים
 ב־ אשכול שיחק נדלדותו, הכינרת: חוף

ש חקלאית בחווה אביו, של מכונת־הדיש
ואש תאונה אירעה באוקראינה. לו היתר,

 הימנית. ידו מאצבעות אחת אז איבד כול
 מוצצים הגן ילדי את וראה לדמיה כשבא
אצבעו את אשכול בפניהם הציג אצבע,

ה השבוע היתד, ביותר מרוגזת ק ב  ר
 בין מכבר יא שנערך במישאל מיכאלי.

הפופו אשר, היא רבקה בי נקבע הנשים,
 מאיר גולדה ואילו בארץ, ביותר לארית
 רבקה: התמרמרה השני. למקום רק הגיעה

 שתהיה גולדה אל מייד פנו מדוע ״אז
 כנקמה אלי?״ קודם פנו ולא ראש־ממשלה,

 בראדיו בתוכניתה לשדר רבקה מתכוננת
״גול במילים: הפותח ישן, היתולי פיזמון

 מועמד של בנו • כן!״ לנו הגידי דה׳
 שלא לאחרונה למד לראשות־הממשלה אחר

 בעת הוקף, דיין אבי בן. להיות קל
 שביקשו מעריצים על־ידי סרט׳ הסרטת

 שתבע: זקן היה ביניהם ידו/ חתימת את
 אקבל שאני כדי פתק, על לי ״תחתום
 אחד של זהותו על פרטים # קיוסק!״

 אל־ מטום את שתקפו הערביים מהחבלנים
 הוא המדובר השבוע. נודעו בציריך, על

 ה- בידי העצור תאופיק, באיכרהים
 ,החזית של הרשמית ההודעה לפי שוזייצים.
מ פליט הוא תאופיק פלסטין, לשיחרור

 הוא תאופיק כי הסתבר השבוע חיפה.
 ומעולם ירושלים, ליד ג׳פנה הכפר יליד

 נהרג תאופיק של אביו בחיפה. היה לא
 שפוצצה פצצה הטמין שהאצ״ל בעת בזמנו

 בתקופת בירושלים דויד המלך במלון אגף
 יום. 13 במשך נמצאה לא גופתו המנדט.

 לדברי אותה. גילו ההריסות כשפונו רק
 אז נשבע תאופיק, איברהים של קרוביו
ב נקמתו את ״לנקום ,8 בן שהיה הילד,

 הוא ממרין ג׳ורג׳ ד״ר # יהודים.״
 תל־ באוניברסיטת לפסיכולוגיה בכיר מרצה
 קבוע עושה־צרות גם הוא מזה חוץ אביב.

ממ נסע השבוע האוניברסיטה. לשילטונות
מהאוניברסי מדענים קבוצת עם יהד רין,
ל שעלה לפני המיזרחית. לאפריקה טה,

 שתרגיז הצהרה להשמיע הספיק מטוס
ה את ללמוד נוסע ״אני רבים: בוודאי

ב הקדומות־הקדומות והריעות אידיאולוגיה
מח לערוך מתכונן אני המתפתחות. ארצות

 האפריקאי הג׳ונגל מוסר על השוואתי קר
• הישראלי.״ המימסד של זה לעומת  הוא ,

 ימינה הביט הוא האצבעות. קצות על הלך
 ליד כשעבר פניו את הסתיר הוא ושמאלה•

 תל־אביב מערכת ראש הוא: מואר. חלון
 סער. מוכיח הישראלית, הטלביזיה של

 כסית קפה בסביבת הבתים חצרות המקום:
 טוביה הסיבה: בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב.

 של-נסית הבלתי־מואר לחדר־הנוחיות נכנס
מכנ התוצאה: שלולית־מים. לתוך ישר —

 לאחת שנתן ההסבר לגמרי. רטובות סים
 בחצרה: למעשיו אותו ששאלה השכנות

 החונה שלי, למכונית להגיע רוצה ״אני
 יראו אם אותי. שיראו בלי הסמוך, ברחוב
 כזה, יבש בערב עלי? יחשבו מה אותי,
 סוף־ • נכון?״ יפה, לא רטוב. כולי ואני
איך? אתכן. שתציל מי יש גבירותי, סוף,




