
 עליך יחיח חטבוע
 עדינה בעיה לפתור

 חמיטפחתי במיטור
 להניח יעו אינטימי.

ב כרוך יהיה שהדבר
 הימים רבה. עצבנות

ב יעמדו האחרונים
 התחדשות, של סימן

ני ושיפור התקדמות
 החל השטחים. בכל כר

 חייך קצב כי תרגיש זה משבוע
ניכרת. ובהתמדה בהדרגה וגובר הולך

¥ ¥ ¥
 יאלצו שונים אתגרים

בע עם להתמודד אותך
יכו כמיטב לפתרן יות

 על לשמור כדי לתך,
ב והישג־יד. מעמדו

ההו חיוניותו זכות
 עשוי אתה וגוברת לכת

 אלה במאמצים להשקיע
הנפשי, כוחך כל את
היע־ את שתמצא עד

 עבורך — שור בת לעצמך. שהצבת
החברתי. בשטח הצלחה שבוע זה
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גור של נדיר שילוב
 לך יסייע אחדים מים

ו קשיים על להתגבר
כבל לך שנראו בעיות,

לע חברים נמנעים. תי
 רצון מצידם יגלו בודה
 כמיטב ויעשו טוב,

 לך להיות כדי יכולתם
ש חדש רעיון לעזר•
 יישא במוחך, יצוץ

ב אותך ויזכה מבורכים, פירות בהקדם
רשמיים. גורמים מצד ובהערכה הוקרה

¥
משפחה, בני ידידים,

ה ייצאו מכרים וסתם
לע כדי מעורם שבוע

הזדמנות. בכל לך זור
 ממך ימנעו לא הס

 ועזרה נבונות עצות
 כל אס אך ממשית,

לצאת לך יעזרו אלה
נתון אתה בו מהמשבר __________

 בקור תלוי הדבר —
 תני — סרטן בת רצונך. ובכוח רוחך

המכנסיים. את לובש שהוא להרגיש לו
¥ ¥ ¥

 לאמץ תתפתח אל
 חדשים רעיונות לעצמך
 מבלי לכאורה, ויפים
מ מסתתר מס לבדוק
 הנוצץ, הציפוי אחורי

 הוגי של מטרתם ומה
הפ יסוד הרעיונות,

 תפקיד שימלא תעה
 במהלכיו מאד חשוב

 לך יזמן הקרובים,
 אל אריח, בת מעניו. מקרים צירוף

האמיתית. אישיותך את בפניו תבטלי
¥ ¥ ¥

 די אמיץ תהיה אם
 כמה להציג כדי הצורך
 באוזני נוקבות שאלות
 לך יתגלו הנכון, האדם

ש מדהימות, עובדות
 לתועלת לו תהיינה

המיקצועי. במישור רבה
 כושר — בתולה בת

ש המעולה ההתאפקות
לאחרונה, מגלה את

ה את אמיץ בקשר אליך ויקשור פרי, ישא
רב. זמן זה מעונינת את שבקרבתו אדם
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 בשביל לעבודה, חבריך עם לריב תפסיק
ה הבעיה מועיל? זה ומה כדאי זה מה

ה תזכה אותך מטרידה
 ולהסבר. לתשובה שבוע
ב מוצא שאתה המרץ
 לו ינמור פתאום, עצמך

 מהבעיות כמה לפתור
המ אותו. המטרידות

 הקרוב לאדם לסייע שך
ה מהמצב לצאת אליך
 בת נתון, הוא בו קשה

ה את נצלי — מאזניים
ה בחיי היחסית רגיעה
 ובמראה באישיות לשיפורים שלו חברה

לך. יזיק לא עצמי טיפוח קצת החיצוני.
★ ★ ★

 אפילו דעותיך על לעמוד תחשוש אל
 את הסנר מעלה. ורם חשוב אדם מול

 על וסמוך עמדתך
אחרים. של הבנתם

 מצפה אתה לו הרגע
 ותהיה השבוע, יגיע
או לנצל הזדמנות לך
ש בתנאי לטובתך, תו

 צלילות על תשמור
 כושר ועל מחשבתך

 בת בו. שנחנת הניתוח
 תדביקי אל — עקרב

 התכונות כל את לו
חלו בגבר למצוא מבקשת שאת הטובות
שהוא. כמות מוצלח די הוא מותיך,

* ¥ ¥
 רוח ומצב אופטימיות של נדיר צירוף
 יהיו הקרובים שהימים לכך יגרום טוב,
המאוש התקופות אחת
 זו במחצית ביותר רות
ל הזמן זה ועטנה. של

 ו־ היסוסיך מכל התנער
ב ולהתקדם פקפוקיו,

 לקראת בטוחים צעדים
 לעצמך. שהצבת המטרה
 ל־ כולם ההצלחה סיכויי
ה תחמיץ ואם צידד,
__________ ההזדמנות את פעם

 כ- •׳ ל־ טובה סיבה לך תהיה
 תהסס אל רב. זמן במשך עצמך את האשים
השבוע. לעצמך שהצבת המשימות את לבצע

* ¥ ¥
אפש בלתי משימות בפניך מציב אתה

ב לשבת תירוץ לך שיחיה כדי ריות,
 לעשות ולא שקט

לעצ תציב אם כלום.
ריאליות, מטרות מך
ל שתוכל סיכויים יש

בק מהן לכמה הגיע
ל הכוכבים כי רוב,

— גדי בת טובתך.
רו הצלחה לך צפויה

 לא כה שעד מנטית
 לחלום אפילו העזת
מו לחיות כדי עליה,

ני ואת חיצוניותך את שפרי לה כנה
טבעית• היי — מכל שחשוב ומה מוסיו,

* * ¥
ה התקדמותך את קמעה להאיט הזמן זה

ה את מחדש ולבחון והמאומצת, מהירה
וה המטרות, תכניות,
למס תגיע אס אמצעים.

שי טעון משהו כי קנה
 לעשות תהסס אל נוי,

 בעלי אנשים מיד. אותו
 אשר והשפעה, עמדה

 זקוק שתהיה להניח יש
 לצידך יתייצבו לעזרתם,

בל קשיים מלא. באופן
________ ה־ במישור צפויים תי

 בך יעוררו משפחתי
 היה הריב — דלי בוז מאד. מוגזמת דאגה

במחדליך. אחרים תאשימי אל באשמתך.

¥ ¥ ¥

 שורת בפני ניצב אתה
ו אתגרים של ארוכה
 לבוא החייבות בעיות,

דיחוי• ללא פתרונן על
מ שתדע הראוי מן

 מצוייד אתה כי ראש
 והכישורים הכלים בכל

ה מחם נחנה שאתה
 להתמודדות דרושים

ה רוב עם מוצלחת
 זאת, תעשה לא שאם כך הללו, בעיות

 ידידיך חוג עצמך. את אלא תאשים אל
תה הקרובים, בימים להתרחב עשוי
רחוק• לטווח שינויים עמו שיביא ליך

ר 21 ב מ צ  ־ בד
אר 19 בינו

ר 20 א נו  - בי
אר 1$ בפברו

*5(13 *
וניס

אר 19 1  - בפברו
ס 20 [ ר מ ב

מכתבים
המהפכה
 הם פניכם. על טפחו הבחירות תוצאות

 שהטפתם ובמעשים הרעיונות כל כי העידו
 הזה העולם גבי מעל שנים במשך להם

 בעם. אחיזה כל להם ואין הרגל את פשטו
 סוף, סוף ותשנו, הלקח את תלמדו האם
ז ההרסניות עמדותיכם את

תל-אביב משיח, מ.
 בעליית ניכר חלק היד, הזה ...להעולם

 מלאכת את עשיתם אתם לשילטון. הליכוד
 בשילטון השנים כל שנלחמתם בכך הימין

 העם בעיני מנהיגיו את ביזיתם המערך,
פר ראשיו. של שחיתות פרשיות וחשפתם

 הקץ תחילת לדעתי, היתד״ ידלין אשר שת
 לתחילת שגרמה היא המערך. שילטון של

 שהסתיים הגדול השלג כדור של גלישתו
 מנחם את שהעלתה במהפכה הבחירות ביום
ש מה זה האם לשילטון. וחבריו בגין

לכם! שיבושם כך, אם ז רציתם
גבעתיים אדמץ, ראובן

צרפתית תרבות
 כי להוכיח כוחכם בכל מתאמצים אתם
 את מלא בכסף כביכול, קנה, שרון פלאטו

 זה היה אילו בבחירות. שקיבל הקולות
ש מסתבר אבל נחמה. חצי זו היתד, כך,

 כולל בארץ, קלפי ובכל מקום בכל כמעט
 קולותיהם את אנשים לו נתנו בקיבוצים,

 זה לאחרים. בנוסף — החופשי מרצונם
 יביא שרץ פלאטו יותר. הרבה מדאיג
 משהו ועוד הצרפתית השפה את לכנסת

הצרפתית. מהתרבות
תל-אביב סוד, מי־ ישראל

ת.ח. עסקי
ה לתעלומת בקשר מקורי פתרון לי יש

קרן שמשכה הצ׳קים על שהופיעה חתימה

בורקעס מדינת
 מכירים שכולנו במדינה אחת, פעם
 היה מדי, יותר קצת ואולי אותה

 ממשלתי למשרד אחראי אחד גנרל
 סירטי את להפיק ועזר סייע שמימן,

 הוולגארים האימבצילים, הבורקעס
 באיזה שהופקו ביותר והאידיוטים

 מילבד אולי בעולם, שהוא מקום
תורכיה.

 מספר כשהוא הסתובב וחגנראל
 ״אנחנו לשמוע: שרצה מי כל באוזני
 את רוצח העם דמוקרטית. מדינה

זה.״ את יקבלו חם זה.
 מי את הבחירות התקרבו וכאשר

מדי באותה חשילטון מיפלגת מינתה
 הבחירות מערכת בראש לעמוד נה

 שאתם כיוון נכון ניחשתם 1 שלח
 וכך הזאת. המיפלגח את מכירים

תע את ולהפיק לממן, תגנראל סייע
 הוול- ^זאימבצילית, חבורקעס מולת

מס כשהוא ביותר והאידיוטית גארית
״אנחנו :ומכריז עונג מדושן תובב

 זה את רוצה העם דמוקרטית. מדינה
זח." את קיבל הוא —

נכ הבחירות, אחרי ההוא, בלילה
 רצח לא העם בעצם כי תמיפלגה חה
 את קיבלה המיפלגח אבל — זח את
זה.

תל־אביב שריק, יוסף

 לנושיד,. בערבויות שוייצי בנק על תל־חי
 החתימה: הופיעה האלה ההמחאות על

 עתה מנסים כשכולם אסטבלישמנט״, ת.ח.
המס המוסד או הארגון מהות מה לנחש
 מוכרת כחברה רשום שאינו הזה תורי

מקום. בשום
והב רכש בעסקי בזמנו ששרת מי כל
 המדינה, הקמת בטרם לארץ, עולים רחת
 הבלתי לעסקים הכינוי היה מה ודאי זוכר

 באירופה. ההגנה שליחי שניהלו חוקיים
 או געשפטעך, ״ת.ח. :בתואר אז כונו הם

 היו לא ת.ח. וראשי־התיבות ת.ח.״ ״עסקי
 אלא אחר עברי למונח או לתל־חי שייכים
 בשפה גם שנקלט העממי, הערבי לביטוי

 ביטוי חיסטיזי. תיל המדוברת: העברית
 מגוף חלק לאותו כלשהי בצורה קשור זה

 מבין שאני כמה ועד לשבת שנוהגים האדם
 ״שווה הנפוץ: העברי לביטוי מקביל הוא

 תל־חי קרן שנתנה שהצ׳קים כיוון לתחת״.
 כשווים באמת התגלו לנושיה בערבויות

 ״ת.ח. שהחתימה לי נראה מקום, לאותו
 לביטוי תחליף אלא אינה אסטבלישמנט״

געשפטעך. חאסטיזי ״תיל
ירושלים רוט, יעקב

ראשונות שאלות
 עצמי, את ששאלתי הראשונה השאלה

איך היא הבחירות, תוצאות בהיוודע מייד

^יעור&נוט/יח.
ת וידו־ מ׳ .בהנחה

 כנס־ח- חברי ל
ע.׳*.

ממ ששמו הזה הלוקש את אתם תבלעו *
 זו ממשלה אתכם תחזיר האם ימין. שלת
 סתימת לתקופת מפא״י, של החושך לימי

 שום ואין סופית חלף זה שעידן או הפיות,
 עוד שמסוגל ״1 ״כוח לא גם — כוח

לאחור. הגלגל את להחזיר
חיפה פייכיש, אנדרה

ולהודות, לשמוע נעים לא שזה כמה" עד
 יד רוצה שטחים, רוצה בישראל העם הרי

וה ישראל ערביי עם ניצחי עימות קשה,
בעי עליו שיעבדו רוצה השכנות, מדינות

 בהיסטוריה לכת. להרחיק צורך אין ניים•
 לכך: דוגמות של שפע יש דורנו של

בגר והנאציזם באיטליה הפאשיזם עליית
 הקלאסיות, הדוגמות הן אלה — מניה

או להידרדר עלולה להיכן עד המלמדות
גאוו ולהשבת חזק לשלטון השואפת מה
 ספרד. דוגמת גם יש אך הלאומית. תה

 של הממושך הפאשיסטי השילטון למרות
 עם עיקש, מאבק הרי פרנקו, הגנרליסימו

 הביא — השמאל מצד מעטים לא קורבנות
שילטון. אותו נפילת את לבסוף

 לא ישראל שמדינת לקוות, רק נותר
היס שרשרת באותה נוספת דוגמה תהפוך
טורית.

הרצליה פינחסי, ראובן
כא הבחירות, אחרי שכעת, חושש אני

 כהן וגאולה ראש־הממשלה יהיה בגין שר
 הקובע לחלק מאד תזדקקו שרת־ההסברה,

 הזה. העולם בסיסמת שחקוק מורא״, ״ללא
בכך. לעמוד שתצליחו מקווה מאד

רמת־גן שמואלי, פרץ
עובדה הפבה הבדיחה

 של- ויש בדיחות, שהופכות עובדות יש
 התשיעית״, לכנסת הבודד ״האיש היפך.

 לא שאיש כקוריוז שהחל המיליונים, איש
הדמו ואילו — עובדה הפך אליו, התייחס
בדיחה. הפכה שלנו קרטיה
 בכך נפתח לא האם מהרהר, רק ואני

 מגנט כמו לישראל, שימשוך מסוכן פתח
)10 בעמוד (המשך
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