
 שאתה מסויימת פרשה
ה תיוודע בסוד שומר
 נכון, הלא לאדם שבוע

 עוג- לן לגרום ועלולה
 אין גדולה. נפש מת

ה את שתכחיש טעם
 האדם כאשר עובדות

הש בפניך. אותן יטיח
 אוהד להיות תדל

 הכל, אחרי כי אליו,
ה מכל שסבל זה הוא

בזהירות. מעשיך לכלכל השתדלי עניין.

¥ ¥ ¥

 בפניך יצוצו השבוע
 חשובים אתגרים כמה
 מקום יש עניין; ורבי

 אלה אתגרים כי לצפות
 בנסיעות קשורים יהיו

 גם ובעקיפין ממושכות!
!.רומנטית בהתפתחות

 לעמוד להצליח תוכל
 קרוב אדם אם בהם
 רבה השפעה ובעל אליך

הש אותך; יכשיל לא
 בצורה וידידותי חביב להיות איפוא, תדל,

 אותך. הסובבים האנשים לכל דופן יוצאת
 — בפח — אחרים להפיל מנסה את
השבוע. בעצמך ליפול עלולה את בו
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 בני-מישפח- עם יחסיך
 להעסיק עשויים תך

 לראש. מעל עד אותך
 ורק אך מתרכזת את

 לב שמה אינך בילדיך,
הפ המישפחח. לראש
 לך צפוייה נעימה תעה

 אל השבוע. באמצע
ל בהשקעות תגזים
 תעשה אם ארוך. טווח

 לאבד עלול אתה כך,
 במשך תשוב שלא הזדמנות אחד ברגע
 השבוע כבר התחל יותר. אף או שנח

 זמן לפני במוחך שעלה הרעיון בביצוע
ידיד. בעזרת יצליח, הוא הפעם קצר.

¥ * ¥

 בפניך יעמדו השבוע
 ועליך חדשים, אתגרים

להו כדי להתאמץ יהיה
ויכול כשרונך את כיח
ש הזהרי סרטן בת תך.
 בסערות להסתבך לא

לג העלולות רגשיות
ודי לאכזבה לו רוס

בקור־ תנהגי אם כאון.
מהרפתקאו־ תפיקי רוח,
הנאה, הרומנטיות תייך

כה. עד חלקך מנת שהיה הסבל במקום

¥: ¥ ¥

ב אם ימי-שיא, אלה
 תוכ- להגשים רצונך

 הבא בשבוע ניותיך.
 מאוחר לחיות עלול
 עם קשר : לביאה מדי.
 גבוהה קומה בעל אדם
 לחיוני בהדרגה הופך

להי לא הזהרי עבורך.
 בלתי-מת- במקום תפס
הת לך יש אם אים.

 — כספיות חייבויות
 וסלק מותר, את יעברו שלא שמור

זה. שבוע סוף עד חובותיך כל את

¥ ¥ ¥

 ורצון ידידות גילויי
חד מכרים כלפי טוב

או היכרת אס גם שים,
 אלה, בימים רק תם

במרו להשתלם עשויים
 תסרב אל הזמן. צת

 חדשים, מכרים לארח
 איתם יביאו אם גם

מו שאינו משלהם, ידיד
 מוצא ושאינו לך, כר
 מש־ בעייה בעיניך. חן

 ששוייה מאד ורגישה
הקרובים. בימים כבר

 באוגוסט- 22
ר׳ 22 מב בספט

 אינטימית פחתית
פתרונה על לבוא

חאזנ״ס
 ־ בספטמבר 2(

בר 22 טו ק או ב

 לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 המתח, להפגת יעזרו
 ל־ לך יגרמו רק אלא

 הימנע במיוחד דפרסיה.
 יום עד. מאי־נעימויות

להר תתחיל אז ראשון.
הת המתח. בהפגת גיש
 לך סבלנות. בהרבה אזר

רצי טוב, סרט לראות
 חברה, עם או לבד, ני,

 לך שצפוייה ותיווכח
״ רגילה. בלתי הנאה

¥ ¥ ¥

 — אהבים יום יש עקרב מזל בת לך גם
 הוא שלך היום רציני. יותר הרבה אבל

מ להפיק דעי ג׳, יום
המכסימום. את מנו

 ליקוי בעבודה. צרות
שבקלים. קל בריאותי

 מלווה שבוע זה יהיה
ב עצבים התפרצויות

ב אך שונים, עניינים
בק מתוק. יהיה סופו
דב או תכשיטים נותך

 איתך קחי ערך, רי
מהימן. מיקצוע בעל

¥ ¥ ¥
שקד מאלו טובה לתקופה נכנסת בסך־הכל,

 הרבה אין — רווקה את אס לה. מו
בו שתישארי סיכויים

 שתהיי או השבוע דדה,
 חודשים בעוד רווקה

הי קשת: בן מועטים.
 ניכרות, מהוצאות שמר

 על־ להיגרם העלולות
 על־ או פזיז צעד ידי
 ממחשבה. ליאות ידי

 לא מעולם שני, מצד
 אקטיבי. כל־כך היית
הרבה. וטיילי לבן לבשי
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 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 קשור משהו לבריאות. או לעסקים

 מזלך שימחתך. על להעיב עלול באש
 בסימן זה בשבוע מצוי

 גם לך יהיו להבה. של
 ילדים עם הסתבכויות
וי שיולידו במשפחתך,

ההורים. בין חריף כוח
כאי לך וייראה ייתכן

הכ מקור לך נשקף לו
מ יותר מבטיח נסה
הנוכחית. עבודתך אשר

 מעשיך את היטב שקול
ה על רק תסמוך ואל

בארץ. במסעות חרבה
¥ ¥

בספורט, לעסוק

 ־ בדצמבר 21
בינואר סו

אר 20  - בינו
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 שלך אינטואיציה
¥!

 יותר קצת שחרבה כדאי
ב להתהולל ושתפסיק

 את מפזר אתה לילות.
שט מדי ליותר מאמציך

ב להתרכז במקום חים
 באמת. לך שחשוב מה

 לך הגורם משפחה קרוב
יפ רב זמן מזה לדאגה

 אתה אותך. להדאיג סיק
אדם עם להסתכסך עלול

_________ כמו אינן שתוכניותיו
׳־־ שחור. לבש תוכניותיך.

¥ ¥ ¥
 בשביל לעבודה. חבריך עם לריב תפסיק

המטרי הבעייה ? מה
 השבוע תזכה אותך דה

 אם ולהסבר. לתשובה
תג אל — מעשן אתה
 ליום אחת קופסה זים.

 השבוע מספיק. זה
רו התחלה לך תהיה

שתפ בתנאי מנטית,
ועצ מתוח להיות סיק
— דגים בת לך, בני.

בבית. שתשבי כדאי
6 ^

מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 מסמנת הדחתו אך עצמו, לרפאל סיימפטיה
 זבולון של בדרכו לפני־אחרון, נוסף, שלב
 ה- מנהיגיה מבין במפד״ל. לשילטון המר

 מלאך־המוות ׳סילק המפד״ל, של היסטוריים
 מדרכו חזני ואת שפירא משה־חיים את
 בעזרת המר ורהפטיג.סילק את המד, של

 בעזרת רפאל את סילק ועתה ובורג, רפאל
בורג.

 בדרך האחרון המיכשול עתה הוא בורג
 כשייעלם במיפלגה. אחד מיספר למקום

 ו־ הזה העולם אנשי עשויים זה, מיכשול
 של ליימים להתגעגע של״יי מתנודד,שלום

ב־ העוסקת המושחתת, הישנה, המפד״ל

^ יי׳
רפאל שר־לשעבר

לפני־אחרון שלב

 מפד״ל מולם תתייצב או־אז דתית. כפייה
ש מורחב״, ״גוש״אמוינים שתהווה חדשה,

 והמנ־ הכספיים המשאבים יעמדו לרשותו
המיפלגה. של העצומים ׳גנונים

 הינו השלום מחנה של החיוני האינטרס
 ואפילו יכולתו, כמיטב זה תהליך לעכב

 בצמרת הפוגעות פרשות אי־פירסום במחיר
ל המר. עליית את מחישות ורק הישנה
 רחב פירסום לתת אתם חייבים זאת עומת

 ולא המר, זבולון של לפרשיות־שחיתות
 (״מי 2060 בגיליון שעשיתם כפי להצניען

ה של ומותם חייהם ו). הצופה״ את סעד
 הרבה תלויים הבאה במילחמיה חיילים

זה. ׳מסוכן כוח של בעלייתו
תל-אביב לולי, אדם

 מיודעת־בחירות לעצמה אימצה המפד״ל
 מתהלכת לזה בקשר הסרוגה״. ״הכיפה של

 :אימרת־כנף בירושלים החרדים בחוגי
 הרבי אל פנו המפד״ל אנשי כי מספרים
 (לשעבר ארנון מרדכי הקומיקאי) (לשעבד

ב בעלי־תשובה בישיבת היושב ״פופיק״),
 ׳טובים, ובמעשים בתורה ועוסק ירושלים
 למה אותו שאלו הם עבריו. על ומתחרט

 ולא שחורה, כיפה ללבוש מקפיד הוא
 :ארנון הרבי להם ענה סרוגה. כיפה

 שבהם המקומות בכל כי לכם, ידוע ״להווי
 היו והם בתשובה, שחזרתי לפני ביקרתי

 הכיפות את פגשתי מהוגנים, לא־כל־כך
 פופיק: הרב כבוד הוסיף ועוד הסרוגות.״

 תישאר אחד חוט תוציא אם שלי, ״בכיפה
 תתיר אם הסרוגה, בכיפה אבל הכיפה.

קאקן.״ הכיפה כל תלך — חום
ירושלים סדוכודקין, חיים

;פזאטו על לוותר ־א7
ו אבסולוטי באופן מתנגד, ׳מטה החתום

ל פלאטו סמי מר של להסגרתו מוחלט,
 ההולם פיקדון ובלי ערבות בלי צרפתים

 ייהנו שהגאלים ייתכן לא האיש. כובד את
 הפיננסיים כישוריו את נוספת פעם וינצלו

ו הולמת, תמורה ללא בעיותיהם לפתרון
! ומשומש תשוש במצב לנו ישיבוהו

 לחילופין לצרפתים מציע מטה החתום
 איננו הוא דעתו עניות לפי כי עצמו, את

 יתירה ואף פלאטו, מר כמו מועיל אזרח
 כישורים בשום ניחן לא (אני) הוא מזו

 וחסכו־ חסרונות מלבד לאומי, ערך בעלי
 מילווה־ביטחון, מילוויה־קליטח״ תמר, :ינוח

 ״לופט־פא- מיני כל ועוד מילווה־חיסכון
פירן...״

כמח הצרפתים יסכימו לחילופין, אולי,
 מן מעט להם שנייצא כלפינו רצון של ווה

 — כח׳ול-לבן — הארץ מתוצרת הגאונים
 המצוי המלאי את ומעבר מעל הממלאים

 מתל־מונד וגם ■ממעשייהו ,במחסני־ד,חירום
 מקום, מכל נטויה. ידנו ועוד מקום), (מחוסר

 הוא כי פלאטו, אדון על לוותר אסור
? זוכרים — סובלן ד״ר להבדיל, אינו,

הצרפתים, ממנו יירדו אם כי מצהיר אני
ארד... אני אולי... אז

 בת-ים גולן, צבי
. למיסים" ״בוז תנועת

 היפות הבדיחות אחת את קראתי השבוע
צחק לא משונדמה אך אי-פעם, שנשמעו

 הופך עולמי בקנה-מידה מעלים־מס תי.
 להיות מבקש לכך ובנוסף גיבור־ישראל,

 פרלמנטרית. מחסינות וליהנות חבר־כנסת
 יהודי מוח הוא פלאטדשרון סמי אכן,

 מרבית הרי ערשה. הוא מה שיודע מבריק,
 שזקוקים מעלימי־מס הם ישראל תושבי
פוטנ בוחרים והם בכנסת, הולם לייצוג

 תהיה תנועתו במצע לתנועתו. ציאליים
 שיצליח מעלים כל ממיסים לשחרר הצעה

 תיאבק תנועתו ויותר, ל״י במיליון לרמות
 ״מעלימי־מס, הסיסמה: תחת עלייה למען
!״׳והצליחו עלו מדעתכם, זוהי

לה יכולה במדינתנו שרק אגדה, אכן,
למציאות. פוך

רמת־גן כהן, יחיאל
ב^יר^ס שמח
 הזה, העולם כמו עיתון על מיתפלאה אני
 התומך בארץ היחידי העיתון אולי -שהוא

השביתות כי מבעים אינכם האם בשובתים.

 ההורסות חטאת, כל ואם הפורענות זרע הן
 המוסר את יגם אלא המשק את רק לא

מ המדינה, בהורסי תמיכתכם הציבורי?
 שאט״ בי מעוררת ,פועלי־ד,נמלים של סוגם
נפש.

חיפה ליאיון, זיווה
 במדינה יחסי־ד,עבודה בתחום שנעשה מה

 מסודרת. מדינה מאשר קירקס יותר מזכיר
 ואקדוביטים, לוליינים להיות למדו הפועלים

 ולהשיג זכויותיהם על להגן שיוכלו כדי
 פועלי־ד,נמלים שביתת להם. שמגיע מד, את

 השביתה שק בעזרת דק כי שוב, הוכיחה
 שלא מי הזאת. במדינה משהו להשיג ניתן

 צריך היה לממשלה מקבל. לא שובת,
 בסופו תיאלץ, שהיא מראש ברור להיות

 מה לשם אז — לפועלים להיכנע דבר, של
 ו מהתחלה הזד, הקירקס בכל צורך יהיה

 נהריה בן־־נתן, יוסף
 להביא האוזנר גידעון השר של הצעתו

 ,פועלי־ד,נמלים שביתת את לשבור בדי צבא
 דוגלת -סבה הליברליות פירוש מה ■מעידה

 עומד. הוא שבראשה הליברלית המיפלגיה
 הצעה להעלות מעז היה שהוא מאמין אינני
הבחי ערב עומדים היינו אילולא זו מעין
 מקווה מי קולות את רק היא השאלה רות.

 זו: מעין הצעה בעזרת להשיג האוזנר
 את או במדיינה, הפועלים קולות את האם

 לגייס מציע הוא שאותם החיילים, קולות
שביתות? לשבור כדי

באר־שבע עכודי, אליהו
שונות היו העובדות

 לדיברי־ אחדות הערות לי נא הרשו
 אטשטיין דב עורך־יהדין שמתח הביקורת
 )2060 הזה׳ העולם הגולם״ על שקם (״היוצר

 יוצרו״ על שקם כגולם ״המדיה מאמרי על
לדבריו — שנכתב ינואר, מחודש ברמזור

2066 הזה העולם


