
ס עליך מעיקים אם
 בקשר וחששות פקות

 ליחסים או לעבודתך,
 טוב שלך, הבוס עם

מ תבדוק עם תעשה
 בל הבעיות. את חדש

שתיוו הם הסיכויים
חש אלו היו בי כח

 מצב יסוד. ללא שות
 פשוט אינו הענינים

 ישירה כתוצאה אולי שחשבת, במו
 מסויימים. אנשים עם הבנה מאי

* * ¥

מצד צפוי בלתי מחווה
 נחשב לא שמעולם אדם

טובתן, כדורש בעיניך
עג־ כמה להבהיר עשוי
 ולשים סתומים, ינים
או בעיותן. למקור קץ
 למענן יעשה אדם תו

ת ואם מזה, יותר עוד
ה בסוף פנים לו איר

לפ עשוי הוא שבוע,
ה בתחום קוסמות אפשרויות בפנין תוח

בן. הדבר תלוי הרבה כי זכור, חברתי.
¥ * *
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 שחיי שבוע, זה יחיה
ב בו יעמדו החברה

 ויגרמו עניניך מרכז
 ידידים רב. סיפוק לך

 לבקרן, יבואו ותיקים
 התר- שלא ואנשים

 שנים זה איתם אית
 ויקיפו במפתיע יצוצו
 יבאה- בחיבה אותך

 למרות כי ייתכן דה.
 והבילויים המסיבות

צער הרגשת קרובות
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 קיימת המשפחה. חיי בסימן עומד השבוע
 אן המשפחה, חיי על מבורכת השפעה

 שתחול־ הנמנע מן לא
 בלתי התפתחויות נה

 תדחקנה אשר צפויות
תן  לתקופת מהבית או

גע לן ושחגרומנה מח,
 קרוב לאדם עזים גועים

 אתה השבוע לילדים. או
 בו מהמצב נהנה עדיין

 עושה שאתה מה כל
 את נצל להפליא. מצליח
כ יכולתן, בכל המצב

רחו נסיעה רב. זמן עוד יימשן לא הוא
 באופק. קורצת מהנה, אבל ומייגעת, קה

* * *
רוצח שחיית בפי דברים רואה אתה

 זו בדרך באמת. שהם בפי ולא שייראו,
הבע את תחמיר רק
בפניך, העומדות יות
מע את תשפר ולא
כד שטח. בשום מדך

 אל מלב שתשוחח אי
ו קרוב אדם עם לב

 לעצו- ושתשמע נאמן,
השיפוט כוח כי תיו,
כתי עובד אינו שלך
עק- אלה. בימים קונו
מבלה את — רבית

לבלות, צאי בבית.
מי. עם כרגע לן

־* * *
בדרן למכשול לעמוד לביישנות תניח אל

פתיחה רק מהווה זח חודש התקדמותך.
ביו רבה להתקדמות

 לן ומצפה מאחר תר.
כד וקשה, רבה עבודה

 להשתלט לנסות לן אי
 עלין רוחן. מצבי על

ש מהן לעצמך להבהיר
רו אתה ומה איפותיך,

בשבו אם להשיג. צה
 חידשת האחרונים עות

 הכרת או ישנה, היכרות
 תצטער אל חדש, מישהו

 יתפתחו לא היחסים אס
השבוע ,— קשת,

עסו!
 זמן מדי יותר

אין אם אפילו

■<1־ 11־1ה '־ו

 בת כמקומה.
חלומותיך. יתגשמו

 תהיה השבוע באמצע
ב להרהר הזדמנות לן

 בהשפעתה בחיים, דרכן
 עם אינטימית שיחה של

 לו רוחש שאתה אדם
ל יצליח הוא אימון.
 אתה כי אותך, שכנע
יו־ הרבה להשיג מסוגל

עד שהשגת מכפי תר ____________
 פחות תהיה רק אם כה,

 שבך. היצירה כשרונות את ותפתח עצל
נמהרות. החלטות לקבל כעת תזדרז אל

♦ ★ ★

 אלין המקורב אדם
הש לך יגרום מאוד

 אם רבה, דאגה בוע
 במצב החמרה בגלל

 בגלל ואם בריאותו,
אליה שיגיע החלטה

 דעת. קלות של ברגע
 עליך יהיה כך, או בך

 עבודה הרבה להשקיע
 על לדבר בדי וסבלנות

שבו עוד ויעברו ידיו, את ולחזק ליבו
יחוסל. הדאגה שמקור עד אחדים עות
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 היום שעד מסוים, אדם
 רגשי יחס לן היה לא

 את לנצל ירצה כלפיו,
לב כדי הנפשי. מצבן

 הוא קירבתך. את קש
תן לשכנע ינסה  כי או

מ את לשפר ביכולתו
ח שטחים בכמה צבן

 ממנו התעלם שובים.
 כי הצעותיו, את ודתה

 אל אנוכיים. משיקולים זאת עושה הוא
הפסד. לן צפוי — השבוע תהמר

* £ £
 כלפיך, רבה אהדה יגלו עליך הממונים
ב במיוחד במעשיך, להתענין ויתחילו

 יהיה השבוע. תחילת
 תנהג אם לטובתך זה

תנ לא ואם בטקט,
ל ההזדמנות את צל

 עם ישן חשבון אזן
 רעיון לעבודה. חבר

חן שיעלה מצוין  במו
ני כספי רווח יביא
הש — גדי בת כר.

המציאות, עם לימי
 בבלתי תלחמי ואל

 וחפשי מיותר, לב כאב לן חסכי נמנע.
רבים. עוד יש הבל אחרי אחר, מישהו

★ ★ ★
 רבות, בידור אפשרויות עבורן צופן השבוע

 אותן. לנצל תיטיב כמה עד תלוי בך ורק
 משום מעיז, אינך אס

 עצמן, את לבטא מה,
 בזרם, נסחף אתה ולכן
הד אומץ־הלב את גלה

 להתבלט. והתחל רוש,
ה המעשה — דלי בת

 למכר שעשית מכוער
ו השבוע, יתגלה ותיק

 מזיקה למתיחות יגרום
 החשוב בשטח מאוד

 לתקן ונסי התנצלי לן.
 השבוע של השני החלק את המעוות. את

הבוסים. של דעתם את שתניח בצורה נצלי
* * *

לא בעבודה הענינים
 חלקה בצורה יתנחלו
שמיש משום ביותר,

דב לעשות יתעקש הו
וה שלו, בדרכו רים
תכניו על יקשה דבר

לד צורן אין תיך.
שח למרות בי אוג,

ב שלו, על יעמוד לה
ל לך יסתבר זאת כל

בת תועלת. לך מביא שהשינוי בסוף,
 לרוחו. אינה שלן ההעזה — דגים

אף תהיי ואל יצרך, את לכבוש נסי
 הדבר ממנו, ונועזת מודרנית יותר פעם

נחיתות. ולרגשי לתיסכול לו גורם הדבר

אר 20  - בינו
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 פתוחה סואץ תעלת
הדוחמה מניעת בירושה

 הינה תעלת־סואץ פתיחת בעניין מצריים נשיא הצעת
 פתיחת משום בה שיש ערבי, מנהיג מפי ראשונה הצעה
 הדרגתית ולהורדה המלחמה חידוש למניעת כלשהו פתח

הישראלי־הערבי. בסיכסוך המתח של
 דיין, משה של מתוכניתו חלק למעשה שהיא זו, הצעה
העולם. ברחבי באהדה נתקבלה

 בו, להיאחז ישראל לממשלת בסים לשמש יכולה ההצעה
לאינטר הניתן, ככל והתאמתו, איזונו הרחבתו, על להיאבק

שלנו. והמדיניים הבטחוניים סים
 ידי על ההצעה של והנרגשת הבוטה הנחפזת, דחייתה

 השאירה האמריקאית, בטלוויזיה בהופעתה הממשלה ראש
 במידה הופג זה רושם ובעולם. בישראל ודוחה מוזר רושם

 בהודעת יותר ומתונים זהירים ניסוחים ידי על כלשהי
 הישראליות הצעות-הנגד חייבות זאת עם בכנסת. הממשלה
 מכוונות להיות ולא להסכמה, האפשרי הבסיס את להרחיב

הטריטורי המצב להנצחת מדיני אליבי שתשמשנה לכך,
הנוכחי. אלי

 טומנת חד-צדדית, שהיא כמה כל מצרים, נשיא הצעת
 עתה המובילה ההתפתחות, עצירת של אפשרות בחובה

 ובעקבותיו רחב, בקנה-מידה המלחמה לחידוש במהירות
תגו המעצמות. מטעם היריבים הצדדים על פתרון לכפיית

זאת. התפתחות למניעת לתרום חייבת ישראל בת
 ההצעה על ישראל תגיב המועד. את איחרנו לא עדיין

וחיובי. ענייני באורח החדשה המצרית
 כלי וסופי מלא לשלום המוצדקת תביעתנו את נהפוך בל
 להוביל, העשוי חלקי, הסדר של אפשרות כל בו לנגח

לשלום. המגעים, בהמשך
התנועה מזכירות

ולבטחוו לשלום ת״א 29244 ת.ד.


