
 !חשש אל כן על ;מאוד טוב הטוב שמך
לך, שנראים דברים לעשות יכול אתה
״ םדי. רעשניים אנלי,
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 לדחות להן מוטב —
 מה, לזמן התוכנית את

בלתי־מוגבל. לזמן — יותר הצעיר וחלקן

כס הפינאנסי. במישור הצלחה נשקפת
 להגיע עשויים פים

 מהר יותר הרבה אליך
 לעומת שציפית. ממה
 להתרחש עלולות זאת

ה אי״נעימויות מספר
העבו במקום קשורות

דוו שיגעו מבלי דה,
 אם לך. ישירות קא

ה בצידקת תשתכנע
 תוכל בך, שנולד רעיון

סביבך. על גם להשפיע

 הגורל של לחסדו אלה בימים זכית אם
 היפה, המין באמצעות אליך דרכו שמצא

 לכך שהגורס לך, דע
המק ונוס הכוכב הוא
ו בני על ישירות רין

 צפה תאומים. מזל בנות
 צפויים לא לוויכוחים

שי ביום מעבידיך עם
 ביום זאת לעומת שי.

 להסתמן יתחיל ראשון
 ולסחבת לדאגה פיתרון

ל הקשורים בדברים
 הוריך. ולבית ביתך

זה. בשבוע חשובות לקניות תצאי אל

[][111
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 היתה, שונאיך, עליך שמתחו הביקורת
 השבוע בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה

את לתקן עליך יהיה

1 פא־ אחה — שינוי אין ₪ן1ץ1 8£
8 ואין האחרון, בזמן נטי 1 0 0^8 9

* דווקא שתשתנה סיכוי ן ^ ן ח ^
1 חלקית הצלחה השבוע. 2 2 0 2 x 3 1*
 בחלקך ליפול עשוייה

לה. עזור לידיה. היוזמה את תיטול היא אם

8זזזר1

 שקשרים הדבר טבעי
 את מדחיקים חדשים

 אל הישנים. הזכרונות
 על מוסר־כליות תרגישי

 הרגע, את תחיי כך.
 הרגיל. מן יותר עוד
 ביחוד לפרנסתך, דאג

 אתה אם ארוך. לטווח
 , על אפילו חתום יכול,
קב הסכם על או חוזה
 למקו־ נחת גרום לני.

 ונבון. שקול פינאנסי צעד על־ידי רביך
¥ * *

 בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
חיי והמקוריות הדימיון כי זכור כמה.

לרגליך, נר לשמש בים

ת שו רי ד אג ולרגע מ ד ו

רכי ומתחריך. ידידיך
 דברים או ציוד, שות

כ לעבודתך, הדרושים
השבוע. מאוד, דאיות

 את תעדיפי :בת-עקרב
בנסיעות. והרבי הבהיר על

+ ^
 ועל זכרונך על מונח שהיה הכבד הענן

 פשו־ חוויה על־ידי השבוע מוסר תקוותיך
 ובלתי תמימה, טה,

עצ מוצאת את צפוייה.
אנ של בחברתם מך

 לגמרי, אחר מסוג שים
 מצב־ את מטהרים והס

 מסוגלת, ואת רוחך
 ו־ בגנים להלך שוב,

ו כאילו החיים ובשבילי
 הכל להתחיל לך ניתן

ש קשת בן מחדש.
קו חווייה עברה עליו
הזה. השבוע סוף עד פיצוי ימצא דרת,

8^■ ■<£! זז7•
הכהה
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מס שאתה איך מוזר
 בתככי- הזמן כל תבך

 כל כאילו 1 לא הזולת,
עליך. אהוב היה זה

 שונאים אתם אבל
בני• כן, לא תככים,

ב תרבו על ן סרטן
 בשבוע כספים הוצאת

כ זאת, לעומת זה.
 במעט להתרענן דאי

ה טיולים. או נסיעות
 שימרי בת-סרטן: חשובה, שלך בריאות

 ממחלות הישמרי בייחוד — עצמך על
 ציבוריים. במקומות בעיקר מידבקות,

חברתך. את תחקי ואל תכלת, לבשי

 המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 למען תריב, אל ממש. אלים, בשבוע

לג יכול אתה השם:
 שלילי לא לאדם רום

מאד. רציני נזק ביותר
לתאונות: תיכנס ואל

ל לגרום עשוי אתה
להתכ מבלי אסונות,

 ספק אין אבל לכך. וון
מ להימנע תוכל שלא

אי סיכסוכים מיני כל
הכלכ במישור שיים,

והאינטי האישי לי,
שאפ סימאפטי, לא משפט גם ייתכן מי.
והתחשבות. הבנה בעזרת רק לפתור שר

ממשיכה מצוייה את בה האושר תקופת
 מופיעים קטנים סערה ענני כי אם —

פגי חתחייבויות-עבודה, בצורת באופק,
 או נושים עם שות

 ידידות עם מריבות
 אל אך במיוחד. טובות

את עז רצון עם דאגה, 1■
 זה מכל לצאת עשוייה
עוס את אם בשלום.

 רומאנים בשני קת
לג- דעי — מקבילים 11381 §^-"11

מהם, אחד עם מור ■8^1:ח■רו־.*■זס
להסוות לפחות או 88111^11391

 יגרום שלא כך אותו
אדום. לבשי החבילה. כל להתפוררות

 אפילו מטרתך, את הישגת ברכות! צרור
 אך הקשה. בדרך אם

 בה' הדרך :אחורה הבט
 גוויות רצופה עברת

 ופגרים על־ידך רמוסות
 ללא התעללת בהם
הקשי תמיד לא רחם.
 !דלי במקומה, חות
מע בכל אנושיות מעט
חוג את תגדיל שיך,

 ה־ את ובעיקר מכריך,
 אלה של הזעום מיספר
 בלבן, הנערה ״חברים״. מכנה אתה אותם
 כלבבך. נערה היא בשפת־הים, פגשת אותה

¥ * *
 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח

 מפעילותך נחת תראה
 הוא העיקר הנוכחית.

| הש־ להסתכסך, לא 1ץ
נוס־ אנשים עם בוע, מ

* ^ ■8 2 הכל את לקחת פים. 3
0 טובות, ולעשות בשקט, 889818^1
גם לכך. נדרש כשאתה 6911־1־11 —

^186' ^0 שמבק־ האנשים אם 6
הם, ממך, זאת שים 11^־1 :זזהוקשו

9*1^ • 1̂^ נסבלים. בלתי בעצם, 1*
 לא טאקט קצת בכלל,

י ייייי■ ^י י ת ■<ח - יי.*ייייי י ר הרורש■ הי

מדע
ודם שו־3
 כי קבעו שהמדענים דג
— שגיס מיזיוגי י3פ7 גסחד
מדגסקר יד7 זאחרוגה גתגדה

 היו — חיות — פרהיסטוריות מיפלצות
שמו או משולח דמיון פרי לאחרונה עד

 ה־ למשל כמו — מבוססות בלתי עות
שבסקוט נס־לוך מאגם הידועה מיפלצת

 דיווחים מגיעים שנה מידי אשר לנד,
 בעוד ראוה, כי הטוענים שונים מצופים

 עמדה לא רצינית מדעית מישלחת שאף
 השלג, איש הוא כזה קיומה. על עדיין
 על־ידי שנראו המחרים, העקבות בעל

טיבט. הרי פיסגות על ושונים רבים
 מיפלצת היתה המדע לעולם גם אך

 הוכחה קיומה עובדת משלו. מיסתורית
 נתפס זו, בשנה .1939 מאז ספק לכל מעל

 הראשון, הלאטימריה מזן הקולאקאנט דג
 לא מהם איש הזואולוגים. את והסעיר
 מן אבד כי קבע שהמדע יצור, כי האמין
כש יימצא — שנים מיליוני לפני העולם

.20ה־ המאה במימי להנאתו משתפשך הוא
 החולייה הינו זה יצור העייף. הדג

ה היה שפעם המים, חיות בין המקשרת
 בעלי־החוליות לבין בלבד, בהן מלא עולם

ה הדבר היבשה. אל שיצאו הראשונים
ש בלאטימויות למדענים שהפריע יחידי

 לא אחת אף כי העובדה היתד, נלכדו,
 מ־ הרבה השאיר זה דבר בחיים. נלכדה

סוד. בגדר הימית המיפלצת של מינהגיה
ברי חוקרים יצאו בו המחקר למסע עד
 לאיי־קומור וצרפתיים אמריקאיים טיים,

 מאוחר כתבו תגליתם על מדגסקר. ליד
 נייצ׳ר: המדעי לעיתון במיכתב יותר

 ניצוד ס״מ, 85 שאורכו קטן יצור ״...הדג,
 הגדול, באיקוני-קומוק מקומי דייג על־ידי
 הוא .1972 במארס 22ב־ ,02.00 בשעה
הוש שבה חכת־יד בעזרת מדוגית, ניצוד

כפתיון. טונה חתיכת מה
גלי לכלוב הדייג על־ידי הועבר ״הדג

 שעה ,03.40ב- בערך לאיקוני הגענו לי...
 מים בתוך במיכל נתון הדג היה ישבה

ב חשמל פנסי לאור נבחן הדג רדודים.
 שהוא מכיוון החשיכה. שעות יתר משל

ל לנו נתאפשר ,07.54 עד בחיים נשאר
היום...״ לאור גם ולהסריטו בו חזות

ש החוקרים המוות. לאחר ניתוח
ל הופתעו ליל־שימורים, הדג עם בילו
 וכבדות. מסורבלות תנועותיו כי גלות

ב השתמשו כבר אחריו שהבאים ליצור,
 הדבר. התאים לא האדמה, פני על גפיהם
 מותו, לאחר בדג שנערך בניתוח ואכן,

 ב־ משופעת היתה הלאטימריה כי התברר
תנו לה המאפשרים חזקים, שרירי־ישחייה

ה שנתנו התשובה וחדות. מהירות עות
 הרבה עייפותו — זה לאבסורד חוקרים

שניצוד. לאחר הדג של
ה של גופו כי עוד נתגלה בניתוח

הלאטימריה דג
המקשרת החוליה

 דבר גדולה, בכמות שמן הכיל לאטימריה
 לשוט כמים, כמעט קל להיות לו שאיפשר

גדול. מאמץ ללא בהם

ה ר שיטות חז א3ו־.ס ל ח
 קוטלי״החרקיס גגד במילחמה

מחדש השוס גתגלה — הארסיים
 יעיל בצרורות שום כי האמונה מלבד

 ידעו מרעין־בישין, ושאר ערפדים נגד
מעולה. צמח־מרפא גם הוא כי סבתותינו

 כי קבעו האקולוגים שטובי לאחר כיום,
וסבי לאדם ממית רעל חינו הדי.די.טי.

לשום. חדש שימוש התגלה בתו,
 שני על מדווחת האחרונה מדע חוברת
 קאליפורנ- באוניברסיטת הודיים חוקרים

 של בריכוז שום, תמצית כי שמצאו יה,
זח קוטלת שמן, חלקי במיליון חלקים 20

יתושי־קדחת. של לים
הקט המרכיב את גם גילו המדענים

 ועלה — תלת־סולפיד דואליל — בשום לני
 עתה, מלאכותית. בצורה להפיקו בידיהם
 חברות־מיס- על-ידי להפצתו מו״מ מתנהל
לאדם. מזיק אינו כי שהוכח לאחר חריות,

במדינה
ע ת1ד

 סוציאל״זם

אל 11081 שר י
 סך ער בגוייה ישראל ״כלכלת

 אזרחיה, את מרמה שהמדיגה
המדינה״ את מרמיס והאזרחיס
 של נסיעתה על הידיעות ״א־פרו־פרו
הסו האינטרנציונל לכנס ראש־הממשלה

 ונזכרתי, בסוציאליזם. נזכרתי ציאליסטי,
ב עומדת שנים וכמה כמה זה שבעצם

יצ סוציאליסטית... הנהגת המדינה ראש
הסוציא את לחפש לרחוב איפוא אתי

ליזם.״
 מגד, אהרון התקשה הסוציאליזם את
 הלך למצוא. דבר, ביומון קבוע טור בעל

 פרו־ ״שהוא הירש, זאב לפרופסור איפוא
 ב־ האוניברסיטה של למינהל פסור־חבר

מה מהירש, לדעת ביקש מגד תל־אביב.״

מגד סופר
לך ואיטיב — לי כזב

 בקשר במדינת־ישראל, הנוכחי המצב הוא
הסוציא ההבטחות לכיסוי או למימוש
המערך. של ליסטיות

 של מתשובותיו ז איזה אכיל יש,
 מגד, ע״י מצוטטות שהן כפי הפרופסור,

 סוציאליזם. ויש סוציאליזם שיש מתברר
 אמצעי- על לבעלות ״אם :הירש אמר

 החקלאות, של הגדול רובה — הייצור
לאו בבעלות הן התעשייה, מחצית ;ובערך

סוציא יש :המסקנה וציבורית.״ מית
ליזם.

״ה הירש: של תשובתו איזה? אבל
 מרמה שהמדינה כך על בנוייה כלכלה

המדי את מרמים והאזרחים אזרחיה את
 הסכם שורר והמדינה האזרחים בין נה.

 שם־ זד, רמייה הסכם וחוקי. הדדי רמייה
ההישגים. כל את לאל

 במהירות דוהרת לאינפלציה עד ״אתה
 דוד־ לשביתות עד אתה כדור־שלג. של

עצו להתעשרות עד אתה פות-שביתות...
ובע ותעשיינים וקבלנים ספסרים של מה
משתומם?״ ועודך חופשיים... מקצועות לי

 ״משום לדבריו, השתומם, מגד אהרון
חב בה שיש שהנהגה להאמין לי שקשה

 תנועת־הע־ מוותיקי ואנשים קיבוצים רי
טו אלא אחר אינטרס להם שאין בודה,

 את יהפכו ולא כל עם ישלימו העם, בת
הגלגל...״

 לזאב והיקשה מגד המשיך לי. כזס
הסו המדיניות מתבטאת ״במה הירש:

 הסוציאליסטית ההנהגה של ציאליסטית
?״ בארץ

 אחד ״מצד הפרופסור: של תשובתו
הקו למדינות פרט מדינה, עוד לך אין

 כל־ שליטה לממשלה בה שיש מוניסטיות,
 ואמצעי־היי- מקורות־ההון על גדולה כך

פי לקיים הממשלה יכולה לכאורה, צור.
העו את לחלק התהליכים, על מלא קוח
 העומס את ולחלק יותר, שווה בצורה גה

יותר. שווה בצורה
סמוכים הכל :היא השיטה ״אבל...

 מתחת ניתן והרוב — הממשלה שולחן על
לך.״ ואיטיב לי כזב לשולחן.


