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 מצפה אתה לו הרגע
 ארוכים כה חודשים

 ביום השבוע, יגיע
 רא־ ביום או חמישי

 יהווה גם הוא שין.
 לפתיחת סימן עבורך

 חדשה. תקופת־חיים
 את למחוק צורך אין

 השתדלי אך העבר,
יו טוב עתיד לבנות

 השיכנוע כוח תר.
 עצמך את מוצא אומנם אתה גובר. שלך

 ובעל מאושר זאת עם יחד אך מבודד,
 עליהם יריבים, אפילו בלתי־רגיל. כוח

 ולאו־דווקא יכבדוך מטויים, בנושא תשפיע
במסעות. זה בשבוע הרבו מאהדה.
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 משוגע סוער, רומן
 בת בפניו, נפתח ממש,
 רק לך יהת אס שנר,

ה את לראות העיניים
 כבלתי- הנראה איש,
בריב, יתחיל זה נכנן.

 זה בסערה, יימשך זה
 באהבה לשיאנ יגיע

בענייני־כם־ גם גדנלה.
אבל סערנת, יש פים

;שלילינת דווקא לאט,
ובאצי ברכות אך עולו, על לעמוד דע

 מבעיות־ עצמך על שמור מסויימת. לות
 הביטוח סיום למועד תתן ואל — קיבה
 אתם חייבים כי מסוכן. זה לחלוף. שלך
בנסיעותיכם. השבוע להיזהר שור בני
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מא מתחילים אט־אט,
ל המהוססים מציך
 שלא דאג פרי. שאת

העניי את לך יקלקלו
 — יותר ועוד נים,

תקל לא עצמך שאתה
הז מתוך לעצמך, קל

 שינאה מתוך או נחה
 רק שלא זכור עצמית.

 כבוד עם אדם אתה
הוא :תאומה עצמי.
שהח בדרך תלכי אם אבל אותך, אוהב
 אותו. להפסיד עשוייה את כלפיו, לטת,
 זה ! היזהר לידיך. יגיע סמוי ממקור כסף
תו אם ברור שלא בהתחייבויות כרוך

השבוע. טוב כחול צבע למלא• כל
¥ ¥ ¥

ה־ הטבעית, יהירנתך
 בחוסר־ביטחנן כרנכה

 אותך תוריד משווע,
 תדעי לא אם שאולה,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא חוש־הומור, של

 היפות מתכונותיך אחת
 לא שהוא לא זה ביותר.

 שהוא זה אותך: רוצה
 רוצה לא שאת בטוח

 האמת. את לו גלי !קדימה — אז אותו.
 לבלום עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה

לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמותך.
* ★ ★

 פרק פותח ה׳ יום
 המיק- במאבקך ,חדש
 אם האישי. או צועי
 להסתכל תדע אתה

 שתקפוץ, לפני מסביב
האפ כל את לשקול
 להיכנס ולא שרויות

 — עקרות להתנגשויות
 מצויי- סיכויים לך ש

 פגי- לכת. להרחיק ים
 בהירת- נערה עם יה1

תצ מביכה. לבחירה אותך תוביל ויער
 הז- תפסיד אחרת : ומהר להחליט ייד

 עליך מאד. גדולה רומנטית מנות
 מחוץ דווקא פעילות על הדגש את שים

בכך. מאד מעט ולהסתכן מגוריך, מקום
¥ ¥ ¥

תד אם — מצויין שבוע
.לא ואם אותו לנצל מי

מ עצמך, את תנטרלי
 הכוכבים דווקאיזם. תור

 פגישות־לב על מבשרים
ה ובשני' ופגישות־כיס,

 הצלחות על — מישורים
 אתה וגדולות. קטנות

עצמך, למצוא יכול
 בו חדש במצב לפתע,

 אותו בדוק רצית. לא
חדש. משהו לגלות
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 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 אינך אבל זאת, יודע

 להעריך עדיין מסוגל
ה מלוא״הןאמץ את

 כך, משום ממך. דרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל ימות־השבוע.

 ביום אונך כל את קיע
 בנקודה כספך ואת אחד,
תי אתה ויחידה. אחת
עדיף. מה להחליט דרש
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 כדאי לא זה .,ה ביום בייחוד בשקט, שב
 גם לבלוט. הטיבעי רצונך בגלל להסתבך

 האחרונים הפירסומים
טו דווקא לך עשו לא

 ב- שתתרכז מוטב בה•
 ובענייני- ענייני״הלב

היצי במישור כספך•
 ממשיך אתה — רה

 מסויי- בבצורת לחוש
 תלוי השינוי אך מת,
ב רוצה את אם בך.

 עד זאת דחי הישגים,
בן-זוגך. מצב שתראי
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 ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקסם
 הפורה הדימיון מביך.

 מזלך אותך חנן בו
 השבוע להיראות עלול
 מסויימים אנשים בעיני

המצי בתפיסת כהפרזה
מ להישמר עליך אות,

 אחד כלפי אכזר להיות
 אליך הקרובים האנשים
 ריגשית אכזבה ביותר.
 באור ותיראה תימוג
סגיי־. לבשי שונה.
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 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
ה להפגת יעזרו לא

 יגרמו רק אלא מתח,
 במייוחד לדפרסיה. לך

 מאי-נעימויות הימנע
 אז ראשון. יום עד

בהפ״ להרגיש תתחיל
ב התאזר המתח. גת

לר לך סבלנות. הרבה
רציני, טוב, סרט אות

חברה, עם או לבד, ___
 לך שצפויה ותיווכח

רגילה. בלתי הנאה
¥ ¥ ¥

 כי לעבודה. לחבריו להציק לא השתדל
מאד הקרוב בעתיד
רצונם לכל תזדקק
 המתוחים היחסים הטוב.

ישתפרו זוגך בן עם
 בלתי פגישה בעקבות

 קרוב, ידיד עם צפויה
 רב. זמן פגשת לא אותו

סי עצמו על תיקח אל
 בענייני מיותרים כונים

 להר־ תיכנס ואל כספים,
פיננסיות. פתקאות־נפל
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 — אהבים יום יש דגים מזל בת לך גם

 הוא שלך היום רציני. יותר הרבה אבל
 להפיק דעי א/ יום

המכסימום. את ממנו
 ליקוי בעבודה. צרות

שבקלים. קל בריאותי
 מלווה שבוע זה יהיה

ב עצבים התפרצויות
ב אך שונים, עניינים

מתוק. יהיה סופו
 או תכשיטים בקנותך

 איתך קחי ערך, דברי
מהימן. מיקצוע בעל
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מכתבים
להם? כועד מה

 לשעבר, בנק־ישראל נגיד בזמנו כשנשאל
 שלנו, הלירה עם יהיה מה זנבר, משה

 אלא העוגה, אותה נשארת ״העוגה :השיב
יו גדולים נתחים לעצמם הלוקחים שיש
 הם שרבים כך ומשולשים, כפולים תר,
 מן כלשהו נתח עבורם נשאר שלא אלה

 שמא פחדו חוטפים שאותם נראה העוגה.״
 מן נתח עבורם יישאר לא יחטפו, לא אם

העוגה.
הרי עם אלה, בימים גם שהולך מה זה

 כיסאו את לרשת כדי לכנסת המבוהלת צה
בתפ בעודו רבין יצחק ראש־הממשלה של

 מצד פרם עצמה. המיפלגה בתוך — קידו
 מה יש?! מה שני. מצד אבן ואבא אחד,
 פעמים הרבה תהיינה עוד כל־כך?! בוער

 החפץ פלוני שר ,ואותו בישראל, בחירות
 ראש־הממשלה, לתפקיד להיבחר כל־כך

 להיבחר. הזדמנויות הרבה עוד לו תהיינה
 הבאה בפעם סיכויים יותר לו יהיו אולי

 שמדינודיש־ ואבן פרס פוחדים שמא או
ההז להם תהיה ולא ספורים, ימיה ראל

? ראש־הממשלה בתפקיד עוד לכהן דמנות
תל־אביב אילץ, •ש

צו במדינה הימנית כשהאופוזיציה עתה,
 לידיה יפול שהשילטון אשלייה תוך הלת,
אלה כל את להזהיר הדין מן בשל, כפרי

 לתת הפעם מוטב אולי והסבורים, המהססים
 ולו — לשלוט חד־פעמית, הזדמנות, לימין

 בבחירות אם המערך. את להעניש כדי רק
 אולי — לשילטון הליכוד יעלה הבאות
!במדינה האחרונות הבחירות אלה תהיינה

 ירושלים כספי, אורן

המזכיר כידי הטיפול

 (העולם בעיתוכם -שהתפרסמה לכתבה
 וחב־ ידלין ״אשר הכותרת תחת )2051 הזה

:להעיר הנני רת־העובדים״,
 ירוחם חח׳ חברת־העובדים, יו״ד •
 לבירור ■העביר ההסתדרות) (מזכ״ל משל

הכת תוכן את למבקר־ההסתדרות ובחינה
 כתבה וכן לסולל־בונ-ה, הנוגע הנ״ל בה

הכו תחת גליון באותו שהופיעה נוספת
?״ סולל־בוניה לרווחי קורה ״מה תרת
 לכשיסוכמו בנדון, המבקר מימצאי •

כמקובל. הציבור, לידיעת יובאו —
 תשומת- את להסב עלי זאת עם •

ה בחברות השוטף שהטיפול לכך, ליבכם
 נתון בחברת־העובדים, המאורגנות כלכליות

חברת־העובדים. מזכיר בידי

 ההסתדרות, דובר סולר, שמואל
תל־אביב

האזרחים תמיכת

 החלטתו על לשמוע השמחים בין הייתי
 ברשימה שוב להופיע אבנרי אורי של

לכנ בבחירות הזה, העולם שם את שתישא

 המחודשת הרשימה תדע אם התשיעית. סת
 וטיהור בשחיתות המילחמה נם את ■להניף

ב תזכה היא במדינה, המושחת המנגנון
 אינם שאולי רבים, אזרחים של תמיכתם
 האחרות הפוליטיות דיעותיו עם מסכימים

והצליחו! עלו אבנרי. של
אשדוד עציון, יהושע

 סביב להתלכד חייבים הזה העולם קוראי
 בכנסת. נציגות גם לו שתהיה כדי העיתון,

 בכנסת הזה להעולם ח״כ היה למשל אילו,
לכנ מניח היה לא שהוא דומני הנוכחית,

 על לפדר־היום לעבור כולה, ולמדינה סת
עופר. אברהם המושחת שר־השיכון פרשת

חיפה, ביטנר, חיה

חס בכנסת. חסר אבנרי אורי רק לא
 כמוהו חברי'כנסת שישים עוד שם רים

 סוף־סוף יעלו והעם שהמדינה כדי לפחות,
והשלום. התבונה השפיות, דרך על

רמת-גן סימון, מרדכי

ולכגסת לעם כיזיון
הצ על השתוממותי את להביע ברצוני

 אותם של וחסרודהתקדים האווילית עתם
 בממשלה אי-אימון להביע שביקשו גורמים

 .15האפ״ מטוסי קבלת טכס עריכת בשל
ממ להפיל יש מדוע להבין ■מסוגל איני

 נסעו חילוניים שאנשים כך בעיקבות שלה
השבת. כניסת אחרי מהטכס לביתם
 הפית- — הדתיים הצבעת את מבין אני

 היה עלינו כופים שהם הכפייה נגד רון
 להבין גם יכול אני מהקואליציה. הוצאתם

 ■בכך שהוכיחו והליכוד, רק״ח הצבעת את
 מחיר. בכל הממשלה את להפיל רצונם כי

 שולמית של ההסבר את מקבל איני אבל
לה דרך זו שגם מבין אני אם־כי אלוני,

 פנים בשום מוכן שאיני מה לכותרות. גיע
 מאיר ח״כ של הצבעתו זו לקבל, ואופן
פעיל.

 באי- להילחם שאמור כמותו, אדם כיצד
 יד לתת מוכן הדתית, בכפייה משמע צדק,

 כפי ולהצביע נוסף, וחבר־פורעים לדתיים
 לעם ביזיון היתה עצמה ההצעה שהצביע.
בע הצביעו שפויים אנשים כיצד ולכנסת.

 האם בית־נבחריו. שזהו לעם בושה דה?
להח תהיה בבית שתתקבל הבאה ההצעה

 מחאה לאות לארה״ב, המטוסים את זיר
בשבת? עריכת־הטכס על

 צה״ל קאופמן, יוסי סמל

כמור לארצן• ואהסת

 חזון אור עודמוח, תובעת הזאת העת
 יכם שלא אישים, הוגנת. מבצעת וזרוע

 שללו ישחדם ולא בסנוורים השילטון
 שונאי- אישים וחסר־הערכים. עתיר־השמן

ש הזולת, את המכבדים טובי־לב, כזב,
 הכסף. וברק תפל פיטפוט בפני יעמדו
האי פולחן ללא זקופה שקומתם אישים
שיות.

2053 הזה קעולם


