
 צפוי — טלה מזל לבני
ה ביותר. פורה שבוע

ס יציע בוס  הצעה לנ
תד אל מאד, מעניינת

 אותה קבלו אותה. חו
 את למלא והשתדלו
ה הצד על דרישותיו

 לכם ישתלם זה טוב.
 רציני סיכוי לכם ויש

 בת לך, בדרגה. לעלות
 השבוע ייגרם טלה,

לך. הקרובאדם מצד קל מפח־נפש

¥ ¥ ¥
 סף על שתעמוד ברגע

 תרגיש השינוי.המייווזל,
ב פעל העבר. אל כבול

 לרגש תיתן אל הגיון.
 יותר גלה בך. לשלוט

מישפחתך. לבני הבנה
 עייף הינך אט אפילו
 הקדם סבלנות. וחסר

בלי משכבך על לעלות
ימים, שבוע במשך לות

ימ העסקים כוח. צבור
הי לפרוח. האלה השבועיים במשך שיכו
להכשילך. הרוצה לעבודה, טוב מחבר זהר

¥ ¥ ¥

ם, לבני  צפוי תאומי
 בשטח ביותר. קל שבוע

מ הצלחות הרומנטי,
 אתה אם סחררות.

ש הזמן הגיע מצייר,
ל המכחול את תיקח
תי בו שבוע זה ידיים.

לתיאט מהליכה הנה
 ספרים קריאת רון,

סיקה. ושמיעת ב מו
 צפוייה הפיננסי שטח

צעדיך. וחשב זהיר היה אך הצלחה, לך
¥ ¥ ¥
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 זמן זה תיכננת
השפעתך, תחת

מצ פעילות, מלא שבוע
 בשטחים סרטן, לך, פה

 משאיפותיו חלק רבים.
סוף־ יתגשמו — בעבר
או גדולה, עיסקה סוף.
 .כבר מתכנן אתה תה

לפו תצא זמן, הרבה
 המישפחה בחיי על.

 סרטנית, לך, רגיעה.
 ארס מצד הפתעה מצפה
 אותו טיול ביותר, קרוב

 הוא הפועל. אל יצא רב,
שחיכית. למה לך ויקנה

¥ ¥ ¥
בהצ תסיים השבוע

ת בו תפקיד לחה ח  לק
 חוזר אתה בעבר. חלק
 הקבועה. לעבודתך שוב

בי מהתנגשויות היזהר
לעבו חבריך לבין נך

 שמקנאים האנשים דה.
 שתעשה מחכים בך

 להשתמש כדי מישגים
 קצת עם נגדך. בהם

 להתגבר תוכל עירנות
אשר המיכשולים כל על

¥ ¥ ¥
בפניך. יעמדו

׳'$■ ,׳׳;

שט!
 - באוגוסט 2*

בספטמבר 22

 את שקול וקשות.
6

הסי כל לפי במישפחה
ה הוא השבוע, מנים,
מר כוכבך שלך. שבוע

הפ אושר. הרבה אה
מכ חיציס לזרוק סקת

מס שוב ואתה איבים,
 לבת־זוגתך פנים ביר

 במישור כולו. ולעולם
 עליך יהיה המיקצועי

 רבות החלטות לקבל
רבה. בזהירות ענייניו

 לחידוש שואף אתה אם
 הוא לכך המתאים הזמן
 על ועמוד תקיף יותר

 לפעול עליך זכויותיך.
 יגיע בקרוב בהגיון.
 זמן ציפית לו מיכתב

 מתן את תשהה אל רב•
 מייד ענה תשובתך,
 בני־ ולטובת לטובתו

 אס אפילו מישפחתך.
 ואת ירוד רוחך מצב

 אל מוות, עד עייפה
 המייוחל החופש דאגה,
בלה הבא. בשבוע יהיה

 חייו, באורח ס
הייה השבוע,

!,,!אז[] 1
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היפה. המין עם

¥ ¥ ¥

 רע, או ערמומי להיות מצליח כשאתה
 להיות עלול המחיר

תחו ביותר, גבוה
עלו שלך הקינאה שות
 יותר אותך לסבך לות

ה ויותר. ת ל נוטה א
קטן. דבר מכל התרגש

 לרופא שתלך רצוי
ם פסיכולוג  אינך א

המש על להתגבר יכול
ת ברים עצמך. בכוחו

מודרנית. היי עקרבית,

11011

קשת
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¥ ¥ ¥

עצ על ולוקח המידה, על יתר עובד אתה
מטי אינם עליך שהממונים עבודות מך

 בסך־ אתה עליך. לים
 במנגנון, קטן בורג הכל
 מעריך לא אחד ואף

תפ כי מוטב לכן זאת.
 לאופקים מירצך את נה

 לך יביאו אשר אחרים,
ב והנאה. סיפוק יותר

ל תן הרומנטי, מישור
קשי בך. לשלוט רגש
יבי לא וביישנות חות

ה החוויות את לך או
 מצפה. אתה להן והמהנות מסעירות

הדיאטה. על בקפדנות לשמור המשך

¥ ¥ ¥

 לבנות עומד שאתה האיתנים היסודות
ם פריים. את בקרוב יתנו מנ  נדמה או

ת זוגך שבת לך חס תיי  מ
 אבל בקרירות. אליך

ם אין  היא לדאגה, מקו
מ יותר אותך אוהבת
חס תמיד.  אליה התיי

ת ובהבנה, בהתאפקו
ת תסבך ואל אהבת א
בדמיונות-שווא. כם

 מגן- ליהנות המשך
כה. עד שיצרתם העדן

 הוא בעבודה המאמץ
כדאי. המאמץ לה, להתמסר המשך זמני.

¥ ¥ ¥

 שלא ומוטב ויוזמה, מרץ מלא אינך שוב
 השבוע. רבות עבודות עצמך על תקבל
 לליבך הקרוב האדם
 ממשית, עזרה לך יגיש

 חיבה, בגילוי לך יסייע
 כמה לעבור לו ויעזור
 קטנים. מיכשולים וכמה

 אפילו אותו, תדחה אל
 שהוא לו נדמה אם

 את קח אותך. מעצבן
 שאף בידיים. העניינים

 נפשיים. ושקט לשלווה
ת כוחותיך כל את הפעל

 קיץ, לחופשת צא ישנים. תהליכים לחיזוק
פירחוני. ליבשי יותר. לך דרושה היא

¥ ¥ ¥

 ב- בחייך. מכריע צעד בפני עומד אתה
חס קלה תזוזה תחול זה שביע  לגורלך בי

 השלב אחרי ועתידך.
נו שלבים יבואו הזה,

תם עבור ספים.  בלא או
 אל אחד. אחד להיחפז

 אתה גורלך. את תזרז
ה לאושר תגיע עוד

דגים, בת את, מקווה.
חיים, לעשות תמשיכי

 בחברה צאי היטב, בלי
ה מראך על והקפידי

 אוהבים כולם חיצוני.
ת בטובתך. ורק אך ורוצים אותך צו א
הנכסף. לאושר בטוחים בצעדים עדת

זני
 ־ בינואר 20
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מכתבים
)2 מעמוד (המשך
הטל במישדר צדק, בן־אהרון (מר הקיים.
 שמר רק זאת. אמר כאשר לדעתי, וויזיה,

 אנטי- הינו ושבאופיו האנטיפטי, בן־אהרון
 פרט כל אצל אנטגוניזם יצר דמוקרטי,

 והידועה הבנאלית ההוכחה ומכאן ופרט,
 אצל רק בהכרח קיים אינו שפאשיזם

 מתעטפים אשר אלו אצל גם אלא הימין,
הפועלים״). ״מיפלגת של באיצטלה

 לו שנמאס משום בליכוד בחר העם
 שנים במשך ספג אשר כל את לספוג

 ביותר, והפשוטה הגסה בצורה מהמערך.
 שוב ולהכריז בעיניים שתן לספוג נמאס
גשם. *שזהו ושוב

 צעיר חייל שמעתי כאשר הזדעזעתי
מנ שני קיבל שרק״ח נורא ש״לא אומר
 מחוץ אותם יוציא בגין נוספים. דטים

 ״מה כגון מגובבות שטויות או לחוק,״
 לכמה דיקטטורה זאת כאן לנו שדרוש
עלינו. שיבוא מה זה אם לנו אבוי שנים.״
 אני שאותה הזו, למדינה חוששת אני

 שלישי בית מחורבן וחוששת אוהבת,
 כל עם בגין, כמר פאנאטיים אנשים בגלל
 דווקא (ואולי הפוליטיים ודבקותו יושרו
 בלתי-אחראיים, אנשים בגלל או כך), בשל

 יביאו לא שבוודאי ורברבניים ילדותיים
 עזר כמר נחוצה, כה בשעה פיתרון לנו

וייצמן.
 מיפי עבור שלהצביע מאידך, היה, ברור

 משתי לאחת להצביע הוא שינוי לגת
 תזדרז זו שכן לשילטון, שיעלו המיפלגות

ד,*נצח. עגלת על לעלות
 ש״המערך בכך העם את להאשים אבל
 המודע ש״בתת בכך לכך,״ העם את הביא

טעות. זו עושה״ הוא מה ידע
כאלטר האחרות המיפלגות הביאו מה

י נטיבה
 ״ברוך אומרת אני שבה המדינה זאת

 סיכויי זאת בכל כי גבר,״ עשני שלא
 הבאה במילחמה להיהרג שלי ההסתברות

 כאזרחית, כי אם יותר. קטנים אולי יהיו
 אמצעי־הלהי- שהדי בטוחה. איני בכך גם
 ל־ ממילחמה ומשתכללים ״הולכים מה

מילהמה.״
תל-אביב דומנייבסקי, לידיה

 סגן־אלוף לי מזכירות הבחירות תוצאות
 ששת־ במילחמת שחקרתי שבוי, קופטי

לת ,״התפללתי אז: לי אמר הוא הימים.
 אך במצרים, המוסלמים של קטנה בוסה

 מצרי.״ בכל־זאת אני הרי למפולת. לא
 נגד כמחאה שהצביעו הבוחרים רוב גם

 הרי הם המערך. במפולת רצו לא המערך,
ישראלים. בכל־זאת

 ההתנהגות תוצאת היא ,שהיתר, המפולת
 התנהג הוא :רבין יצחק של השחצנית

 שלו. פרטית ירושה היא המדינה כאילו
 הדולארים, בפרשת אשתו -של התנהגותה

 את להחליף שלא רבץ של והתעקשותו
 בנק־ישראל לנגיד כמועמד ידלין אשר

 בציבור עורר זה כל — חקירתו בהתחלת
בדמוקרטיה. מתחשבים לא שפה הרגשה

בת-ים ס., משה

לעיניים לחמת
 שבמקום הזה, העולם מאנשי אבקש
 עלה שהליכוד זה על לבכות להתחיל

 יתהילו ולא בסבלנות יתאזרו לשילטון,
 אפשר, אם מההתחלה. כבר אותו לתקוף

 לנהוג, איך הליכוד למפלגת תייעצו אנא
 שהמים־ בדי בחקירות, ואם במאמרים אם

השחי לממדי גם־כן תגיע לא הזאת ליגה
 העבודה. מיפלגת הגיעה שאליהם תות

 פרשיות את והזכירו וכיתבו, חיזרו כיתבז,
 שהיו המנגנון וניפוח הביזבוז השחיתות,

 זה שכל כדי העבודה, מיפלגת בתקופת
 תהיו שאתם מקווה אני שנית. ייעשה לא

לעיניים. להם
יפו קינן, יאיר

ה עבור שהצביעו הבוחרים אודות על
 ניתן המערה את להעניש על־מנת ליכוד
ברי ״הזורעים הבא: הפסוק את לומר

יקצורו.״ בדימעה — נה
קריית־שמואל פרידלר, שאוד

 התרוממות- של אלה גדולים ברגעים
 חברי ואיחולי איחולי את נא קבלו הרוח,

 במדינה. שחלה ההיסטורית התמורה על
 הכמה העם׳ כי מוכיחות הבחירות תוצאות
 המערך של המסואב השילטון של לסילוקו

 הוכיח שנים, עשרות שלוש בו ששלט
 ולאז- לאיומים שעה לא לאומית, בגרות

 המתאים האדם את והעלה הרות־הסדק
 — ישראל ממשלת בראש לעמוד ביותר
בגין. מנחם

חיפה ליי, אבי
בראשות לשילטון, הימין עליית אחרי

יר שהוא והסכנה בגין, מנחם הטרוריסט
 בראשה, ויעמוד הבאה הממשלה את כיב

 בן- ישעיהו של בדבריו להיזכר כדאי
 ולמיספד לבכי ההוא ביום ״ויקרא :אמוץ

 וששון, שימחה והנה שק. ולחגור ולקרחה
 ושתות בשר אכול צאן, ושחוט בקר הרוג

 (ישעיהו נמות.״ מחד כי ושתה אכול יין,
).12—13 כ״ב

תזת-גן לוי, שבמאי
 לשילטון עלתה הליכוד מיפלגת עכשיו
בבחי קיבלה העבודה מיפלגת בישראל.

 עכשיו השחיתויות. בגלל קשה, מכה רות
 לקבל המפד״ל ומיפלגת הליכוד של התור
ביש שתקום החדשה הממשלה קשה. מכה
 העולם שבועון טובה. ממשלה תהיה לא ראל
השחי את לציבור לגלות עכשיו חייב הזה

והמפד״ל. הליכוד מיפלגות *של תויות
 יגלו אבנרי ואורי לביב שיגאל צריך
 בחו״ל חשבוךהבנק את בישראל לציבור

 עזר המיועד, ראש־הממשלה בגין מנחם של
שרון. ואריק המיועד, שר-הביטחון וייצמן

בית־השיטה בהן, יוחנן
 לאחור הספירה תמה. הקולות ספירת

החלה.
חיפה לוי, כנו

קדוש חפל
 שתמכרו שכדאי טובה, עצה לי יש
 והלי- ״אתה במדור קוראיכם לקהל אותה
 לעשות הרוצים אלה לכל המיועד רה״,

לתשמישי- חנויות תפתחו טובים. עסקים

 הולך זה ולציציות. סרוגות לכיפות קדושה,
 בכמה תראו אתם לא־נורמאלי. עסק להיות
 תשמישי- של המחירים יעלו אחוזים מאות

 כאשר חודשים, כמה בעוד אלה קדושה
בכיפה. תמשול ליכוד־המפד״ל ממשלת

חד-אביב גולדמן, אליעזר

 לבשר ברצוני היום. אני איש־ב-שורה
 הקרובים בחודשים כי בית־ישראל, לכל

 נוספים נרדפים יהודים שני ארצה יגיעו
 ודונאלד־דניאל מאום, מיקי־מיכאל —

דאק.
לא סלוטדשרון, לחברם, יעזרו השניים

 לקראת בכנסת המיותמים הכסאות את ייש
יש תושבי שלו. הבאה מערכת־הבחירות

 והבטחות צעצועים יחולקו היכונו: ראל,
 מפני הישמרו קרדרחוב. בכל מפלסטיק
בדיסנילנד. המם שילטונות

רמת־גן בן, א.

 (העולם •שנמחקה״ ״היחידה על הכתבה
 היתד, היסעור, מסוק אסון על ),2072 הזה
וב ברחובות הכאב את היטב וביטאה יפה
 שנפלו החיילים 54 של מותם על ארץ

 :להעיר מבקש שאני הערות שתי באסון.
 את כביכול, והראתה, שפורסמה התמונה

 הקבר, ליד מתייפחות כוכבי משפחת בנות
 אלא קרובי־המישפחה, של למעשה אינה

 *של באחור גר אני הקרובים. שכניה של
ש מבקש הייתי ולכן כוכבי, מישפחת

הטעות. את תתקנו
 של לסיפורו מהותית הערה גם לי יש
 שניים עם יחד נשפט כי הניצולים, אחד

 ימי- 35ל־ כוכבי דודו על־ידי מחבריו
 כחייל־לשעבר כי משונה, קצת זה מחבוש.

 יודע אני בצבא המשמעתי בצד ־שעסק
לג סמכות בעל אינו מ.פ. שממלא־מקום

 אלא-אם־כן ימי־מחבוש, 35 של עונש זור
 28 -של על־תנאי עונש מקודם להם היה
 מבקש אני אלה, הערות שתי מלבד יום.

 את ביטאה הכתבה כי ולהדגיש לחזור
 מותם על ברחובות כאן שחשנו הכאב

לכם. תודה וחבריו. דודו של
רחובות קורא,

 ברצוני הזה, העודס -של קורא בתור
)8 בעמוד (המשך

לכנסת; מיקי-מאוס

הכאב על

בידור לא

2074 הזה העולם


