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 בבל במיוחד, טוב יום הוא ראשון יום
 המין עם שלך הקשרים

 להסתדר תוכל הגברי.
ם רע לא  השבוע בעסקי
ת תרסן אם  נטייתך א

ם הטבעית  על ללחו
ם דברים  שאין קטני

 יתירה, חשיבות להם
ה אותך. מרגיזים ורק

 לך לחפש נסה שבוע,
מים לעי חדשים תחו

ק שלך. הפנוי בזמן סו
¥ ¥ ¥

ממך. מאוכזבת בת־זוגך
ב הטובה הדרך כי דע

 את להגיד הוא יותר
בפרצוף. ישר האמת
ה את בחוויותיו שתף

אליך. הקרובים אנשים
להח הסיכויים כל ישנם
 עומד אתה לחיקך. זירה
נג רגיעה. תקופת בפני
 שלך ההסתבכויות מרו

הי השטחים. ברוב
חפוזות. עסקיות מהחלטות השבוע שמר

¥  ¥  ¥

ם שינוי  את במקצת לשבש עלול מקו
 יביא הוא אך הרומנטיות, תוכניותיך

 במישור רבה תועלת
 עליך יהיה המיקצועי.

 זוגן בן עם להיאבק
 בנושא השקפותיך על

ו סובלני היה חיוני.
לע דע אך מתחשב,

הי נצל שלך. על מוד
ש היתרון את טב

במי לאחרונה רכשת
תבט אל הפיננסי. שור

ת לי  מפני רצונך א
ם רצונו, ת א  למדי אותך. שיכבד רוצה א
 עימד. כשהצדק במיוחד שלך, על לעמוד

מים, בת אדונך. לקול תשמעי אל תאו
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תי שנה, בכל כמו
 שום כי השבוע גם ווכח
 בקלות. לך בא לא דבר
 אחת לא נדרש אתה

ש מאמצים להשקיע
 יחם בשום עומדים אינם

מאז מזל בני לתוצאות.
 קשורים שעיסוקיהם ניים

 ברי־מזל יהיו בידיהם,
 שייוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 לרמת מטל ובאינטליגנציה מעולה בבריאות

 יעיק ידיד באיבוד הקשור מאורע גילם. של
להצ עשוי מאזניים מזל בן השבוע. עליכם

להישגים. ולזכות בספורט השבוע טיין

מאזניים

¥  ¥  ¥

ומעור שסמוי מה כל
ת למשוך עשוי פל א
או לחקור השבוע כם
 תגרור הנטייה אם תו.

 שירים לקריאת אתכם
ספרותית, ולביקורת

ם אך ניהא.  תיסחפו א
 שבא לעירפול־חושים

מש משתיית כתוצאה
 מוטב אלכוהולי, קה

זהי באמצעי שתנקטו
מים הפעיל כוכב-הלילה רות.  אלה בי
 הברוכה להצלחה האחראי הגורם הוא
 על המבוצעות היצרניות פעילויותיכם של

 לבוש החמה. שקיעת לאחר ידכם
הפנימית. הרגשתך ישפר דרמטי-ציורי
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¥  ¥ ¥

 להקדיש הזמן עכשיו
 תשומת־לבך כל את

לעבו מאמציך כל ואת
 אתה — לא אס דה.

או להפסיד גם עלול
 השבוע סוף לגמרי. תה

מבי ה׳ יום ובייחוד
הגדו התוכנית את אים
 לנקודת־השיא. שלך לה

תו לא שוב ואילו מאז
 ־י ולכן דבר, לשנות כל

מנהלת את אם בקפידה. הכל שתתכנן מוטב

4 זי־י1
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אותו. הפסיקי נשוי, גבר עם רומן

+ ¥  *

מוטב :קיימות הן אבל קטנות, הצרות
ה כעסן את שתרסן

 את יותר ועוד טבעי
מ להשתעמם נטייתך
ובדו ידועים מצבים

 פעם עצמך, את קח קים.
 לא זת : לידיים נוספת,

 בן ידיד לעולם. מזיק
 אותך יפתיע דלי מזל

 אתה אם אך לטובה,
ב בלה שלווה, מחפש

אריה. ידיד של חברתו ''
¥ ¥ ¥

יש עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
 על קשה בצורה פיע

האי הכספי מצבך
 היזהר לכך, בקשר שי.

נמ מעשים מלעשות
 אתה עליהם הרים,

 מאוחר להתחרט עלול
להו תתבייש אל יותר•

 כי ידידיך באוזני דות
לעו גרוע. עיסקך מצב

לנ תעז אל ת, ת־זא ט
מ מוצא לחפש סות

לך. הכפרפים בין הסבך
¥ ¥ ¥

 וחסרת קשה הינה הנוכחית עבודתך
 זה דבר כאחד. תוצאות

מ הגישה שינוי מחייב
מצי־ רצינות ויתר חד,
מאי בכללו לנושא דך
 של כללי שינוי גם דך,

 לכך יביא חייך סידרי
 בשטח ישתפר. שמצבך

 היה לא עוד הרומנטי,
עבו יותר מוצלח שבוע

 מעט בתולה. בת רך,
 יקנו והכיבושים יוזמה

נוראי. זאב של שם לך

מאוד; טוב הטוב שמן
ה ! חשש אל כן על ת  א

ש דברים לעשות יכול
רע אולי, לן, נראים
ה גדי, בת מדי. שניים
הצבעו הארוכה שמלה

דוו השבוע, היא, נית
ת שתבטיח זו קא  א

 אלה ברבים. הצלחתך
 ול- לאלרגיות הרגישים

ש מוטב מחלות־עור,
ם. השבוע יצאי לא העומ אלו למרחקי

 את לדחות להן מוטב — להינשא דות
ם לזמן־מה. תוכניתם חלק יו הצעיר ו

ה עוד כי בלתי״מוגבל. לזמן — תר
למעשה. ורוד, די והוא גדול, עתיד

¥  ¥  ¥
 נותן העגום רוחך מצב
ל ביחסך אותותיו את

 הם במגע. איתך באים
 לך יש כי יודעים אינם
 מאוד מוצדקת סיבה

ועצ ממורמר להיות
 אינם גס הם ולכן בני

הת את לשאת מוכנים
 לשמוע או פרצויותיו

ל ביחס גערותיך. את
 בדרך בחרת עבודתך,
נכון היית הנכונה.

$ 1

מב לוויתורים,
תצליח. אז עצמך, את להשפיל לי

¥  ¥  ¥

 :בריאות פזים.
עצמך. על מור

תן אוהבת היא  — או
תן רבה ת י— אי הב  או

תן.  שקובע. מה וזה או
ב תתחשב אל כן על

ת. סערות  את, קטנו
תו פנקי בת״דגים,  או

 זה :מתקצף הוא אם
עס העניין. מן חלק
ורודה, תחזית : קיך

 תתלהב שלא בתנאי
 נח- דברים תעשה ולא

תה ככה״ככה.  לש- יכול א
עובר לא עדיין החורף

מכתבים
1 נרדפים לרדוה דימאד חיכוכי צעד

 יעקב של ׳מאמרו את בעיתונבם קראתי
 אתם שאותו ),2052 הזה (העולם חלפון

 ראש־הממשלה של כיועץ־הסתרים מגדירים
 היה הוא אילו כי טוען, חלפון לשעבר.

 כה מהלך עושה היה לא רבין רבין, ליד
מהממ שרי־המפד״ל זריקת כמו מטופש

 שחלפון בתקופה גם הרי לצערי, שלה.
 יצחק עשה לדאש־הממשלה, יועץ היה

 כי אם מטופשים, צעדים מעט לא רבץ
הבחירות. מערכת מבחינת לא

 של ומעשה צעד כל לבחון אי-אפשר
 ■שיביא התועלת פי על רק ראש־הממשלה

 מנהיג הוא ראש-ממשלה בקלפי. היום בבוא
 הצריך מיפלגה, מנהיג רק ולא המדינה
 שיקולי על־פי שלו מעשה כל לשקול

 רבין של שהמהלך להיות יכול הבחירות.
 לאיבוד יגרום אף ואולי נזק, לו יביא

 החינוך מבחינת אבל ראש־הממשלה. כס
 זה היה כי ׳סבורה אני טובה, לאזרחות

ראשונה. ממדרגה חינוכי צעד
ירושלים הרדיץ, כרפה

 שד־המיש* צדוק, חיים האדונים לכבוד
הילל, ושלמה פטים,

ה שר־המישטרה.
מש ״סמים : נדון

 אני נשבע כרים״.
ב כולה, בתורה
 ובכתובים, נביאים

מ תחדלו לא שאם
הנרד את לרדוף

 לכם תהיה לא פים,
אחרי ולצאצאיכם

עו עד תקומה כם
 לא ישראל נצח לם.

רייפרישקר.
 תל־אביב רייפר, רפאל אדריכל

כמורוד חכמים

מדי מוהדם הספד
 אורי מיהר )2052 הזה (העולם בעיתונכם

 ככניסת התשיעית הכנסת את להספיד אבנרי
 וזאת למדינה,״ שהייתה ביותר ״הגרועה
ה לתמונה מתחת קידוש־לבנה באותיות
 שהוא ברור הכנסת. מושב את מתארת
 תחזיתי כי אם השמינית, לכניסת התכוון

 התשיעית לכנסת ביחס שקביעתו היא
צודקת. תהיה בכל־זאת

חולון רובין, צ•
חזור — כעירום מעות

 בעירום הופעתי אודות הכתבה עם בקשר
 (העולם הקאמרי בתיאטרון אקווס במחזה

 את כי להבהיר מבקשת אני ),2053 הזה
 אני לא בכתבה שפורסמו תמונות־העירום

שידעתי מבלי בעיתון פורסמו והן מסרתי,

 לנשיא־ד,מדינה הציעו מוקד תנועת נציגי
 על הממשלה הרכבת תפקיד את להטיל

 מי כי מניח אני בן־אהרון. יצחק ה״כ
 שאימצוהו, ׳ואלה במוקד, הרעיון את שהגה
 הם כי יוסברו מנחת־עצימית התמוגגו ודאי

 שולפים הנה, ביותר. מתוחכם מעשה עושים
 מיפלגת איש את משמאל האופוזיציה אנשי

 הנהגת על מקובל אינו אשר העבודה,
 ראש- לתפקיד אותו ׳ומציעים מיפלגתו,
 העבודה מופלגת את מביכים כך הממשלה.

למערך. שותפתה מפ״ם, את ובעיקר
 למראית- רק כך נראים שהדברים אלא

 נראה מעמיק, יותר קצת שני, במבט עין.
 בגימיק בבית־הנישיא מוקד של הצעד

 כל-כך למילכוד־עצמי. מוקד את שהכניס
7 למה

 כאלטרנטיבה קמה היא כי מצהירה מוקד
 למערך לממשלת־ישראל, סוציאליסטית

 נתונה היא בעטיים. השורר ולמישטר
 בנושא מפ״ם עם במייוחד ׳לוהט בוויכוח

 התחבב אשר נושא מבפנים״, ״המאבק
 השנים. חלוף עם מפ״ם אנשי על מאד

מבפנים״ ״המאבק הפך מוקד לטענת

סכוטקה ורוני אמירה
גילוי־עריות בלי

 לציין אבקש כן כמו הפירסום. לפני כך על
 ולהופיע להמשיך מתכוונת אני אין כ־

 אחרות, בבמות או אחרים במחזות בעירום
 לי היו אקווס במחזה הופעתי לפני וגם

לא. או בעירום להופיע אם רבים לבטים
תל-אביב פולן, אמירה

 כי ציינתם פולן אמירה על בכתבתכם
 כתבתם כמו-כן פולן. רוני הוא בעלה שם

 שחקן של בתו היא כי כתבה באותה
 תסבירו עכשיו פולן. יוסף לשעבר, האוהל

 שבעלה ייתכן איך שכמותכם, חכמים לי,
 או שם־מי׳שפחה? אותו נושאים ואביה
 או בן־דודה, עם אמירה התחתנה שמא

 חטא על עלינו, לא בכך, ועברה אחיה,
! 7 ׳גילוי-עריות ■של

תל-אביב גורדמן, כני
 של שס־נעוריה כמובן, הוא, פולן •

 שם־ אביה. של ושם־מישפחתו אמירה,
 שאותו סבוטקה, הוא אמירה של נישואיה

רוני. מבעלה קיבלה

 מצליח אינו אשר מפוקפק עלה־תאנה
 שלקתה והפוליטי האידיאי הסחף על לכסות

 כי מפ״ם, טוענת מוקד לעומת מפ״ם. בו
 לא ועוד מוצה, טרם מבפנים״ ״המאבק

 הממשלה כי התיקווה במיסגדת אבוד הכל
 של המסלול על ישראל את יעלו והמערך

סוציאליסטית. התפתחות
 למפ״ם, ומעניקים מוקד נציגי באים עתה,

בו לאותם יקר-פז. נימוק חיוכמתם, ברוב
 חברי מקרב מוקד ־של פוטנציאליים חרים

 עתה תאמר ושמאל־מפ״ם, הקיבוץ־הארצי
 אישור נתינה מוקד אפילו מפ״ם: הנהגת

 אם מוצה. טרם מבפנים״ ״המאבק כי לכך
 איש את להציע לנכון מצאו מוקד אנשי

 אות לראשות־הממשלה, העבודה מיפלגת
 להישאר מאמץ כל לעשות יש כי היא

 במיפלגת כוחות לאותם ולסייע בפנים
 מוקד דנצייגי אליבא גם א־שר העבודה,

 הסוציאליסטי הלפיד את להחזיק ממשיכים
בישראל. ממשלה להרכיב וראויים
 עתה לעמוד יוכל בן־אהרון כן, על יתר

)8 בעמוד (המשך
ת עויינים והמזלות השבוע. ריאותיך א

2054 הזה העולם


