
 לחרבות וזשבוע תובלן
 לתוזביגך• ולהתמסר

 עם מעניינות פגישות
 יעלו חדשים אנשים

 על שאיפותיו את
הר מציאותיים. פסים

 זוהי לבלות, לצאת בי
בש נהדרת תקופה

שזו רעננה, את בילו.
 את נצלי ופורחת, פה

מו למטרה הרגשתו
 האולימפוס, מן לרדת הזמן הגיע עילה.
 האט־ בשטח עסקי מתנשאת. את אליו
 את ומתמיד. מאז חולמת את עליו נותי

האושר. ואל ההצלחה אל בדרן נמצאת

¥ * ♦

סבלת, ממנה קלה מחלה
 הודות זאת כל חלפה.

 של המסור לטיפולה
 לך מוכיח זה זוגך. בת
 חשוב אתה כמה עד
 אהבתה רבה ומה לה

 אליה התייחס אליך.
 זה בעדינות. יותר קצת
שור, בת לך, לה. מגיע
 מכיוון הישועה תבוא

הת־ צפזי. לא לגמרי
 תמיד לא ברצינות. החיים את

שוקעת. את בו מהבוץ וציאך

¥ ¥ ¥

עורר
יהיה

 וקחי
ש׳ מי
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להתכ טעם עוד אין
 היה ליבן. לרחשי חש
והודה, עצמך עם בן
 של למסווה מתחת כי

ותו עליז חברה איש
 מבקשים שהכל סס,
 מסתתר קירבתו, את

 ייתכן מאוכזב. אדם
מגי נובעת שהאכזבה

ידו בלתי עובדות לוי
קרו נפשות על עות

 הבעייה שורש כי הנמנע מן לא לך. בות }
לאחרונה. שנרקם רומנטי בקשר נעוץ

¥ ¥ ¥

הע מחלוקת י בעקבות
 לבין בינך לפרוץ לולה
בדר ממך הנחות אדם

 אתה במעמד, או גה
 עצמך את למצוא עשוי

 אפילו או — במיעוט
רבים, אנשים מבודד.
ל מוכנים כלל שבדרך
ול מאחוריך התייצב
 מה בכל אותך הצדיק
ה־ יגלו עושה, שאתה

 הכל יעשו הם כלפיך. קשוחה עמדה פעם
 מצדיקים הס אין הפעם כי שתרגיש כדי

שלווה. תפוס לחץ. מהפעלת הימנע אותך.

¥ ¥ ¥

בדי תתחיל לא אם
 תובל לא — מיד אטה

 צרים. בפתחים לעבור
 ורע הולך פניך מראה
ב רק זה ליום. מיום

 הזמן הגיע אשמתך!
 על לשמור שתתחיל

 בריאותך מצב עצמך.
 באשמתך! שוב לקוי.
 שחוסר חושב אתה
 לבך, חגורם הוא שינה
 יותר יש אריה, בת לך, !טועה אתה
 ומלאת רעננה עליזה, את :השבוע מזל

צורה. באותה להתנהג המשיכי חיים.

¥ ¥ ¥

 סף על שתעמוד ברגע
תר המיוחל, השינוי

העבר. אל כבול גיש
 תתן אל בהגיון. פעל

 גלה בך. לשלוט לרגש
מיש־ לבני הבנה יותר

 אתה אם אפילו פחתך.
סבלנות. וחסר עייף

מיש־ על לעלות הקדם
 במשך בלילות כבך

כוח, צבור ימים, שבוע
ביותר. טובה בצורה לפרוח ימשיכו העסקים

 זו בספק. מוטלת אינה שלך האינטליגנציה
 אתה מדוע להבין שקשה הסיבה דווקא

 שני כל איתה מתקוטט
להק לך כדאי וחמישי.

 רב זמן השבוע שדי
הע תיכנון למחשבה,

 מסקנות, והסקנת תיד
ל אותך שיהפוך מה

 כדאי יותר. מאוזן אדם
 כל לצפות שתפסיק

 ותצא בטלוויזיה ערב
 לאוויר בשבוע פעם
 כל מאזניים, בת צח.

 בחיפושים. רצינית יותר היי לפנייך. העתיד
¥ !¥ ׳¥

 כחיים אבל לרגעים, נעימה אולי הבדיחה
 כלשחוי לפיתרון באמצעותה תגיע לא

תת אל ממך, בבקשה
 שאתה שוב לטעון חיל
 בפיתרו- מעוניין לא
לד- יחיה, מה :נות

 כשרו- של סופם ־־תך,
(ב האמנותיים נותיך
הכתי בתחום עיקר
ומת הולך אתה בה)!
א מהאולימפוס, רחק

 קורא האולימפוס בל
אנוכי. תהיה אל ! לך
¥ ¥

 אל שמריה. על קפאה
אנ מאד. בקרוב תתגשם היא תתייאש,

 רב אמון בך יתנו שים
לפעי אותך ויעודדו

 בעזרתם השתמש לות.
 של להישגים ותגיע
 הוא שלישי יום ממש.

הר בשבילו: מזל יום
 זה ביום בפעילות בה

 למתרחש עיניך ופקח
 פטפטן ידיד מסביבך.

 אינפורמציה לך ימסור
להשתמש דע חיונית.
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סביבך. עירנות יותרנכונה. היא בה,

ולא יוסיפו

בש ייכשל יסודיים דברים לשנות נסיון
שי צפויים עבודתך במקום גם זה. בוע

לכת• מרחיקי נויים
 את למצוא עלול הינך

המקופחים. בין עצמך
 שבו הנוכחי הסיבסוך

 מעבר עד מעורב אתה
 ומתח- הולך לראשך

 עשוי עוד ואתה סל,
נשבר. ממנו לצאת

 סוף־שבוע לך צפוי
 כמה למרות מאושר,
 שלא קטנות תקריות

בחיים. מהנאתך יגרעו
¥ :¥ ¥

 לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 ביצוע ותבע הסברים, תדרוש אל —באפלה

 לך שיעזרו החלטות
 לצאת אותו ולסובבים

 אתה אם הסבך. מן
 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 נוח, ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזוזה רום

הז — דלי בת עניינך.
נו את לאחרונה נחת
-ז ודאי את הופעתך. שא

 כר־ היא החיצונית שהופעתו יודעת, אינך
 !זאת נצלי — יפה את שלך. טיס־הביקור

¥ ¥ ¥
 שלך האופטימיות קרה. הדבר סוף־סוף

במא להפוגה תגרום
להיכ תוכל קשה. בק
 אדם עם לשותפות נס

ש בתנאי — מסויים
הע מלוא את תקבל

 האינטואיציה רובות.
 חלום בתוספת שלך,
 את יבטיחו ישן, במוס

ש בישרון הצלחתך*
 שטמון האמנת אכן
באמת. יתגלה — בך
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מכתבים
דיין של ראיה ר

 המחדל, סמל שהוא כל־כך לי מפריע לא
 שהוא שקרן, שהוא בעקרונות, דבק שאינו

 לא־כל־נך זה כל ושודד. גנב שהוא נמושה,
 בחברה כעת והוא היחידי, לא הוא נורא.
טובה.
 התלת־ממדיות חוסר זה לי שמפריע מה
 בעזרת בי מביט שהוא לי נמאס שבו.

 שטוח אותי ורואה שלו השש־על־אפס
 מה זה אולי פחוס. ראש פשוט לגמרי,
 ז מטומטם שאני ההרגשה את לו שמקנה

תל־אביב כן, פ.

.שקרן פעס .
 מנחם את לקח לימד לא העבר נסיון

 להיות צריו הוא בדיין. בחר כאשר בגין
 לויאלי יהיה שדיין להאמין כדי מאד, תמים

הנו הממשלה צוות ׳וכלפי אישית, כלפיו,
 כל את לו יפזר לאחור קצר מבט כחית.

האשליות.
חיפה ימיני, דוד

ים5הי הימיס
האחרו הבחירות תוצאות לי כשנודעו

 כישלון על אכזבה וכעם. אכזבה חשתי נות׳
 מאמין הזה שהעם מפני וכעס השמאל,

בגין. של מסוגו אנשים של זולה לדמגוגיה
 כשהם לצעוק שמתחילים מאלה לא אני

במצבים לבכות נוהג לא גם אני מאוכזבים.

 עימנו שחיים אלה בין המערך לאשמת
 את לראות זכו לא כבר הראשונים היום.

 הקרקע את שהכשירו למרות המפלה,
לכבודה.

 בנימינה כהן, פינה=
מראש להשמיץ לרכסי?

שקור המיכתבים את בצער קוראת אני
 השינאה מה :לעצמי וחושבת כותבים, אים

 זה האם ומיפלגתו? בגין כלפי העיוורת
 י המדינה לטובת כנה דאגה מתוך באמת
 קטסטרופה, כמו בביטויים משתמשים מדוע
 עצמנו, לבין בינינו ו ודאית מילחמה אסון׳
 שלטו שבהן שנים 29 במשך זכינו למה

 מילחמות, כמה הניצחייסז האפוטרופסים
 מיל- מחדלים, סמים, שחיתויות, אסונות,

 ובלתי- צודקות בשביתות שנקברו יונים
 כרגע יושבים צמרת אנשי כמה ו צודקות

י בבית־סוהר
 ומוכן שרוצה אדם יש שאם חושבת אני

 זהו השלום, למען הכל לעשות ליבו בכל
 כבודו על לוותר מוכן הוא בגין. מנחם

 רחבה תהיה שהממשלה מבקש ויוקרתו,
 וכל המדינה. לטובת יפעלו ושכולם יותר

 מסוגל לא שהוא מפני חלילה, לא, זה
 מי כל עצמו. בכוחות המדינה את לנהל

 לפעול מוזמן עיניו, לנגד המדינה שטובת
 להשמיץ. ובלי לחתור בלי בשיתוף־פעולה,

 לי כואב אבל הליכוד, של תומכת אינני
 כל-כך עזה אהבה לו שיש באדם כשפוגעים

ולעם. למדינה

פל!וס) בגין(ארכו שד היפים ״הימים
חלום של ציור

 בגין של התיקווה על כששמעתי כאלה.
 לא מתגעגע, הוא שאליהם היפים לימים

 חלומו את לצייר בפיתוי לעמוד יכולתי
בגין. של

 ראשח־לציון כיקום, אלדו
גלופה. ראה — בגין של חלומו ציור •

ראשונים זכות
 כמחו־ רבין לאה את להכתיר שמנסה מי
 חמורה. טעות טועה בבחירות, ההפיכה ללת

 רשימה של בסופה נמצאת המכובדת הגברת
 בן- דויד עומד הרשימה בראש ארוכה.
 והאב בחינוך זרם־העובדים מפרק גורמן,
 המתחזה הלאומני־דתי, החינוך של הרוחני
 ממציא אשכול, לוי בא אחריו ככללי.
 במדינה יחסי־העבודה כל כיסוד הסחבת
 בדישו״. שור תחסום ״אל האימרה וממציא

 הבנתם לפי כולם, הגשימו הזו האימרה את
 עוד אשר ידלין, אשר את וראו ויכולתם.

 הרופאים לשביתות גרם שנשפט, לפני
 הקשה לאווירה מעט לא שתרמו והאחיות,

בארץ.
הראשונים את לחפש שלא מציע אני

 כל את ינחה הישר שהשכל מקווה אני
 האחרון הדבר זה השמצות כי המשמיצים,

 ההנהגה השם, בעזרת כרגע. לנו שנחוץ
והאפורים, הקטנים האזרחים ולנו, תצליח.

 זוחל פיחות להביא ראש־חודש בכל יפסיקו ,
בישין. ומרעיו זוחלים ושאר
 ויביא קוסם הוא שבגין חושבת לא אני

 מטה־ בהנפת הטובים הפיתרונות כל את
 הידוע הפיתגם זמן. לו תנו אבל קסמים,

 קצר, רגע רק צריכים להרוס שכדי אומר
 אך גדולים, מומחים להיות צריכים ולא
 בניין ולהקים ההריסות את לבנות כדי

וסבלנות. זמן צריכים וחזק, יציב לתיפארת,
בני-ברק סלומון, דאה

עמדה משגה דיעה, כושנה
הול שאתם השנייה הפעם כבר זו חבל.

 מצליחים ולא בבחירות, שותפים עם כים
 של עצמאית ברשימה לכנסת להיכנס
 הוא לבד הלך אבנדי כשאורי הזה. העולם
בכנסת. מהופעותיו נהנה והעם הצליח,
 כבר והוא שינוי, רצה העם הפעם אבל

)10 בעמוד (המשך

2076 הזה העולם


