
 שקשרים הדבר מגעי
 את מדחיקים חדשים

 אל הישנים. הזכרונות
 בליות מוסר תרגישי

 הרגע, את תחיי בך. על
 הרגיל. מן יותר עוד
 בייחוד ן לפרנסתן דאג

 אתה אם ארוך. לטווח
 על אפילו חתום יבול׳
 הסבם על או חוזה

 ל- נחת גרום קבלני.
צעד על־ידי מקורביך

¥ ¥ ¥

נבון. פינאנסי

האחרו בשבועות כמו
 המרכזיות הבעיות נים,
 חוסר־כסף :הן שלך

הפי־ בימישור ושיעמום.
 מוטב רגיעה. אין נאנסי

 על לחשוב שתתחיל
מעיסו קיצונית חריגה

 אי־עיסוקיך או — קיך
 לא אם הרגילים. —

 אתה המצב, את תשנה
לצמיתות. להיתקע עשוי

 טעם עוד אין שור, בת הרומנטי במישור
תח שמא ׳והקלים. הקצרים לרומנים רב

 מצד רציני? יותר קצת משהו על שבי
מתאים. איננו הרבה, המדבר האדם שני,

¥. ¥ ¥

 מונעת הרבה גאוותן
 או טובות לבקש ממן

 בקנוניות. להסתבך
 מילת- השבוע כי זכור

 טיפוח- היא הקסם
 בן גם לבן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותן,
 נעול. פיך את להחזיק

להי רוצים הם אם
 ' לחם תן — עימד טיב

העשו הצעות תידחה ואל זאת, לעשות
ביתך. בני שאר ועבור עבורך להכריע יות

¥1 ¥ ¥

כוח־ כן — ההרגל ככוח ׳י
 מושכים שניהם :האהבה

הת בהם לפסים אותך
 גם בעבר, ללכת, רגלת
ה את ששברת שעה
 הללו בנתיבות ראש

:אחרות במילים עצמם.
ל להיכנס עלול אתה

בל־ בלתי־נוחה, אהבה
— מתסכלת תי־פורייוו, _________

ה עם אליה ולהיכנס ׳ ־
בדר שנפגש שהאיש זיכרי והרגליים. ראש

 זאת — אותו רואה שאת כפי אינו כך
לחשוב. מסוגלת בכלל את אס אומרת,

¥1 ¥ ¥
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 להשוויץ, לך אגיד לא
 פירסומת קצת אבל

 בבלל תזיק לא צנועה
ה ואומנם, למעמדך.

 המתאים הוא שבוע
 בעמדתן לעסוק ביותר

 ביחסין או הציבורית
 בו״אריה, הסביבה, עם

 מיסמך מיכתב, בצורת
מ המגיעה רכילות או

להי אי״אפשר הרחוב.
 :מזה להתעלם אין ובן מזה מנע
 בזעם. להגיב מסוכן גיסא, מאידן אבל
ביחידות. תצאי אל ונדיבה. שקולה היי

¥. ¥ ¥
 שהוא — מרם כוכב
 משפיע האנרגיה, כוכב

פעילותך, על ביותר
לשלילה. או לחיוב
 שמץ בו שיש משהו,

 מתעורר הרפתקנות, של
 אולי מוטב לכן בך,

אס., עצמך, את שתרסן
 את להטות ברצונך

 שלך הפעילות היפק
קונסטרוקטיבי. לכיוון

 מעורבים עצמכם את למצוא עלולים אתם
 משהו להקריב תצטרך קינאה. של בסצינה

 ביותר חיוני לך הנראה ביחס לזכות בדי
 המתעורר שלך, הנפשי המשקל לשיווי

חלק. בה שלקחת הרבה מהפעילות כתוצאה
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 שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
תו תזכה אלה, בימים  ובכושר ביתרון או

לרעיו אחרים לשכנע
תיו  עכשיו הבאים נו
ב מעשי, ביטוי לידי
 בהם מאמין !שאתה תנאי
 ממזל ידידה שלם. בלב

 עשויה ■שתפגוש תאומים
 שיחה אשת לך להיות

 עלול אתה מעניינת.
 על בשיחותיו להיסחף

 בה וליצור ומוסר דת
 מטיף של הרושם את

 אותו. הסובבים כל את לחנך המנסה דתי,
¥! ¥ ¥

 סוף־ וממרים, אכזבות רצופה שנה אחרי
 מועלה אתה שבועיים תוך :הגיע זה סוף

 לשבר וזוכה בדרגה,
 רק אם בהתאם. ויחס

 ל״עבד מלהפוך תיזהר
 אז כי — ימלוך״ כי

 בדרגה שהעלייה ודאי
 הרבה תהיה הבאה

ובעלת קרובה, יותר
 יותר הרבה אפקט

 טלפון שיחת משכנע.
 שעבר בשבוע שקיימת

אח מעיר מישהו עם י
 הבא. השבוע בסוף כבר פרי תישא יי*׳
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 עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב

 ידע שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם
״ ״ תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן' זה דבר תיע.

 לך ויסייע מרץ, מישנה
!שאיפתך את להגשים

 הקרוב בעתיד העיקרית
 גם זאת, עם יחד ביותר.

 עם שלו, האהבה חיי
 יפרחו הקבועה, בת־זוגך

 חדשים. לשיאים ויגיעו
 עליך שיוטלו משימות

חברי, חוג במיסגרת
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לגמרי. יושלמו

- בדצמבר 2*
בינזאד 10

י׳״־ו׳ס
*וי*

כ מתמיד, יותר השבוע, נראה העולם
 לא דבר שום באילו : עגול ולא שטיח

 זוהי להשתנות. יבול
 שחסר מה בל טעות.

חד היכרויות זה לן
 של עצתם או שות,

 אשר ותיקים ידידים
הרפת הם כי זנחת,
לטעמך. מדי קנים

 תסתיים טובה עיסקח
 שבת בימי במסיבה,

הבאים. ראשון או
במסיבות: הרבה בכלל,

 עצמך. על שמור דלתות. בפניך פותחות הן
¥> ¥ ¥

 ״עסקים אומרת האמריקאית האימרה אפילו
 בן שתבין הזמן הגיע לכן תענוג״• לפני
להמ תוכל לא כי דלי

 במיש־ רב זמן עוד שיך
להכ עליך הכפול. חק

אן: או לכאן ריע,  לכ
 או בעסקים, שתבחר או

ש כדאי רק בתענוגות.
 בימים עוד זאת תעשה

 אתה אחרת הקרובים,
 לא למצב להיקלע עלול
ציבעך. ורוד, צבע נעים.

¥, ¥ ¥
 הבל את להגיד ^אינה הנכונה הדרך לא.

 למקו- לא בפרצויףלאף
 עם ביותר. אלין רבות

לנ חייבת את חברות
 על בדיפלומטיה. הוג
 בני- על שנוא שזה אף

 שמאת- דגים, מזל
:זרים עם גם מוות.

 וחט- הבוסים בייחוד
חיי עבודות, ספקים

 ול- לרוחך, להבין בים
להבינם. צריבה את אבל עדנת־חושיין,

1יניס
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במדינה
 )29 מעמוד (המשך

שבא. כלעומת לשם יחזור
 אולם־ את יצא הכתב מפוברק. ניקיון

 הוא סמוך. ציבורי לתא־טלסון וסר המכס
 המכס, דובר אוסטרוף, יוסף עם התקשר
ל היום למחרת לסור בכוונתו כי והודיע

העניינים. שם מתנהלים כיצד לבדוק מכס׳
 בלוד. המכס דובר השיב בעיות,״ ״אין

 לעזור אשמח כשורה. כאן מתנהל ״הכל
בר מדויד אישור להשיג עליך אבל לד,

המדינה.״ הכנסות מינהל דובר חיים׳
נתקבל. האישור
 אוסטרוף יוסף ללוד. הכתב חזר למחרת

כ הכתב בעיני שניראה לסיור עימו יצא
 הכל הפלאות. בארץ עליסה מתוך מסע
זכר כל נותר לא ומאורגן. מסודר היה

הקו בביקור שצולמו המופקרות לחבילות
ה מקום. בכל ניצבו דרוכים נוטרים דם.

אדיבים. היו פקידים
ומצוחצח. נקי נראה אולם־חמכס

 עשתה הביקור על המוקדמת ההודעה
שלה. את

 ״הכל בגאווה, הדובר אמר רואה,״ ׳׳אתה
למופת.״ כאן מאורגן

 רק לכאורה. מושלם, ניראה התסריט
ש מכדי טוב מפוברק, היה שבעצם חבל
אמיתי. יהיה
 עלה אם :מענה ללא נותר אחד דבר רק
 ממלכתו את להחזיק אוסטרוף יוסף בידי

 אין מדוע הסיור׳ ביום כראוי מאורגנת
 משך דומה במצב להחזיקה מצליח הוא
השנה? ימות כל

- בחבילות מפשפש הזה״ ״העולם בתב
לפני

הביקור על ההודעה אחרי - שמירה תחת מקום אותו
אחרי
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