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 חייג שאינן לא זח
 אבל :זה את לעשות
 מה בדיוק שתדע מוטב
ב עושה. אתה ואיך

 לגלות עליך ייחוד
 וכושר־החלטה תבונה

הש בתחילת ה׳ ביום
 בסופו. א/ וביום בוע,

 יכאיב מחו״ל דואר
 לשקול לן ויגרום לן

 בו המצב את מחדש
 מיסגרות לשבור תהסס אל נתון. אתה

כבד. עול מקבל שאינן בתנאי שיגרתיות,
* * *

 מישפחתך מבני אחד
 אוחד להפתיע עומד

תוכ את לך ולקלקל
 היה זה. לשבוע ניותיו

 שלא לו והסבר נועז
 לאורח בנוסף יטרידך.

 גס ייתכן הבלתי־צפוי
 פנים או שכנים, סיכסוך

 אותך שיסבך מישפחתי,
 שור מזל לבת בצרות.

 לא קלף השבוע ישחק ■ 'י
קלפיס. גם... משחקת והיא במידה נורמלי,
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הד את לראות נסה

 מנקודת גם ברים
 האחרים, של מבטם

 מעשים תעשה ואל
הק לאדם הגורמים

 נפש. עוגמת אלין רוב
 כלפי טוב רצון גלח

 נסיעה לעבודה. חבריך
השבוע בסוף קצרה
___________השלווה את לן תביא

 לן ותסייע המיוחלת/
 ממתינה לא השבוע מעיקה. בעייה לפתור

ש כן בולטת, חברתית הצלחה שום לן
וליוסי. למנוחה הזמן את לנצל לן כדאי

אי 21 מ  ־ ב
תי 20 בי

ית־ שלך השיפוט כושר
לחלוטין, השבוע ערפל

 עם מפגישה כתוצאה
אי טיבם שאת גורמים

את, לקלוט. מצליח נך
 לחוש תני סרטן, בת

חופש. שלך ההומור
 כל ונצלי הצחיקי צחקי,
 שלך האושר כי רגע,
 בסופו זמני רק הוא
מזה, חוץ דבר. של

בלתי־רגי פעילות זה בשבוע לך צפויה
 בך. רק השני. במין תלויה שאינה לה,
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 קלות, נסיגות אף על

 פרשת על נמצא אתה
 ח- ובכיוון — דרכים

 דבר, של בסופו נכון,
מאכ פגישה לן צפוייה

 ורבת-הפתעות. — זבת
 לקשירת טוב שבוע זהו

והת חדשים קשרים
 טוב א׳ יום כתבויות.
ולש שקטה למחשבה

 הקשר מוסיקה. מיעת
 מנת על לצאת תרבה אל יחודש. שנותק
למנוחה. זמן הקדש — אריה בן לבלות.

ן* * *
בתו בן אתה אומנם

סי לא זו אבל — לה
 את קח להגזים! בה

אינך :לידיים עצמך
כל־כך, לאכול צריך

אפי או כל־כך, לעבוד
 כה שורה לקבוע לו

 מיפגשים של ארוכה
הסרט־ על רומנטיים,

 אס בתולה, בת הנע.
 יכולה שאת חושבת את

 את — כזאת בתקיפות הכל, את לו להגיד
היזהרי. לבוא. הקרע עלול במהרה טועה.
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 מלחצים שיחרור של שבוע זה למאזניים
להי אם הלבטים פיזיים. בעיקר מעיקים,

 * ייפתרו לסרב, או ענות
 שור מזל בן תפגשי אס

תסר אל השבוע. בסוף
 שזכה מאזניים, בן בי.

 שעבר, בשבוע להצלחה
מבו עצמו למצוא עלול

 עורמה יותר גלי דד.
להת ותצליחי בעסקים

 מיכשולים כמה על גבר
 בת אותך. המטרידים

־׳ להמר. הרבי מאזניים,
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 ביחסיך בייחוד לן. מחכה נפלא שבוע
שהח בת״זוגתן, עם ומשתפרים ההולכים

 בסדר להיות ליטה
ב אותה קבל איתן.
במי פתוחות. זרועות

מת הכל הפיננסי שור
 חמשין כשורה. נהל

 כה בין אתה לבזבז׳
 גבת- לזכות עומד וכה

 של ניכר בסכום אחת
ב- לעבוד המשן כסף.

ת___________ ו נ מ א ה ובמסירות. נ
 מעריכים שלן בוסים

 שבוע מצפה עקרב, בת לן זה. את
זה. את לנצל דעי תענוגות. רצוף שכולו
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להא עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
ב אחרת התרחשות כל על השבוע פיל

 חושב אתה אם חייך.
 להתייחס הזמן שהגיע

ל יותר רבה ברצינות
 את ולקשור עתידך,

 לחיי־מישפחה, עצמך
 המתאים השבוע זה

 תמתין אל זאת. לעשות
 ליבך טוב נוסף, רגע

 לרועץ. לך להיות עלול
עצ את להרגיע השתדל

 בשבוע המתוחים ביך
 ההוצאה למרות לו, יזיק לא בידור זה.

בריאותך. על שמור הגדולה. הכספית
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 זאת כל חלפה. סבלת, ממנה קלה מחלה
 זה בת־זוגן. של המסור לטיפולה הודות

 כמה עד לן מוכיח
 ומה לח חשוב אתה
אלין. אהבתה רבה

 קצת אליה התייחס
 מגיע זה בעדינות. יותר
— גדי בת לן, לה.

 מכיוון הישועה תבוא
הת צפוי. לא לגמרי
ה את וקחי עוררי
 לא ברצינות. חיים
 שיו- מי יהיה תמיד

בהיר. לבשי שוקעת. את בו מהבוץ ציאן

מכתבים
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אינך זאת ובכל
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 - שונה הכל עכשיו די.
 נסה שוולתך. את מוצא

 תוך אל להימלט לא
 אתה עצמית, רחמנות

 עצלותך אם לזה, מסוגל
 את תסכל לא הענקית
 א׳, ביום מוחך. כוונות

ש מוטב השבוע, בסוף
ב — מתאונות. תיזהר
 בקיר־ אתה אם ייחוד

 _ מד י שם מקום, בת
מים. מקורות צאים

* ¥ *

 גורמת הדברים ברוב להסס שלן הנטייה
 אבל בן־דגים, שמנה, עיסקה להפסיד לן

תק מעיז, אתה אם
יו לשקול מבלי פוץ
לתכ תדע או מדי, תר
 באומץ- הרפתקה נן
ה את תראה — לב

הנח אל ותגיע ברכה
במייוחד, נשים, לה.

 לקיס- השבוע נתונות
ש בתנאי אן — מך

בסע אותן לגרוף תדע
בצעדי-צב. ולא רה
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כמומוניזם ׳הלוחמים
 ממשלת־ של השנוי־במחלוקת שר־החוץ

השי את ומדגיש חוזר דיין, משה ישראל,
 וגם ישראל לעם ממשלתו של הטוב רות
 המישמר על בעמידתו האמריקאי לעם
 הקומוניזם. של התפשטותו סכנת מפני

 הנאציונאל־סוציאליסטית, ראש־הממשלה
 תבל ולעמי לעמו הבטיח היטלר, אדולף
הקו המגיפה את השורש מן יעקור שהוא

 הגרמנית האומה את המסכנת מוניסטית,
כולו. העולם שלום ואת

הסוב־ הצליחו היטלר בעזרת התוצאה:

.

 לכבוש הנאצית, המיפלצת את לנצח ייטים
 את ולהגביר באירופה נרחבים שטחים
 טוב שירות עשה לא אדם שום כוחם.
וה הקומוניזם זולל כמו לקומוניזם יותר
בו. הנמרץ לוחם

 דיין משה של ההתפשטות מדיניות
האמרי של ליבם את לרכוש וניסיונותיו

 האנטי־קומוניסטית הסיסמה בעזרת קאים
 של והתנגדותם עויינותם את יגבירו רק

 חדשות מילחמות פרוץ ויחישו ערב עמי
 פז והזדמנות לכולנו אסון שיהיו באיזור,
ה למיזרח־התיכון קומוניסטית לחדירה

 סיכוי הוא דיין משה והמעורער. נחלש
לקומוניזם. טוב

נהייה פומרגץ, אליעזר

לדיין מחילה
 כשר־החוץ דיין במשה בחר בגין מנחם

ההיס למחדל אחריותו למרות בממשלתו,
וערמו כישוריו את שהעריך משום טורי׳
 רב־אמן הריהו דיין הדיפלומטית. מיותו

 וב- שולל בהולכת והיפוכו, דבר באמירת
 שאמר מדברים בהסתייגות אחיזת־עיניים,

 :בקיצור שהשמיע. להצהרות ובהתכחשות
 שיצליח בגין, חשב האיש, זה אמיתי. נחש

 רודף- פני להעמיד בגויים, עבורו לתעתע
 בכל השלום השגת את ולמנוע שלוט
 על ויתור פירושו ששלום כיוון — מחיר

שטחים.
 דיין משה שהצליח הראשון האיש והנה,

 הוליך הוא עצמו. בגין מנחם הוא לסדר
שהאמ להאמין אותו והיטעה שולל אותו

 להשתתפות רק מתכוונים אומנם ריקאים
 לצורכי בז׳נבה מאוחדת ערבית מישלחת

 את וסיבך הפיתיון, את אכל בגין טכס.
 דומני האמריקאים. עם ממשלתו יחסי
 ממשה ולבקש חטא על להכות כולנו שעל
ומחילה. סליחה דיין

 לא הוא הליכוד לממשלת כשהצטרף
 נכנס בסך־הכל הוא בגין. אחרי שבי הלך
 העבודה מפלגת של חמישי כגייס לשם
 במהירות ולהפילו בגין את לסבך כדי

האפשרית.
תל־אביב לוי, אכגר

 ממשה מתלהב כולו שהעולם הפלא ...מה
 הרי בינלאומי? כגיבור אותו ומאמץ דיין
 היחידה הבטוחה הערובה הוא דיין משה
 בישראל. מחדל יהיה הבאה במילחמה שגם
 הסיגנון: את משנה אינו אפילו הוא

 מילחמה...״, תפרוץ לא הקרובה ״בשנה
 מאשר יותר לשלום עתה קרובים ״אנו

ב רוצות ״מדינות־ערב אי־פעם...״,
לומר היהודים נהגו פעם אם שלום...״.

 הגויים יכולים עתה הרי ״עוילם־גוילם״,
היהודים. על זאת לומר

ירושלים דויד, ע.

מושלם נ׳גטלפון לא
 העולם גיליון את רכשתי בקודש כדרכי

 את הקדשתם שציפיתי, וכפי ,2089 הזה
 ראש- של לצעדו הגיליון של הקדמי השער

 משום בן־ציון. יהושע בפרשת הממשלה
 של תצלום בשער להדפיס בחרתם מה

 שעה ומחייך, טוב נראה בעודו בן־ציון
 טלוויזיה צופה כל היה יכול שחרורו שבעת
 האיש היה ומדוכדך רע כמה עד לראות
 גם חלה. שבהן הרבות המחלות מחמת

 שלדעתכם זה, לשחרור מתנגדים אתם אם
 הוגנים הייתם אם הרי פוליטי״, ״צעד היה

 בן־ציון של תצלום לפרסם צריכים הייתם
 עומד שהאיש היה כשניכר שיחרורו, בעת

חידלון. סף על
ירושלים ישראלי, ד.

 מנחם על חושבים למה מבינה אינני
 וכר. מוסר איש מושלם, ג׳נטלמן כעל בגין
 הוא בן־ציון יהושע שיחרור עניין רק לא
 בן- פרשת לפני ההיפך. על שמצביע מה

 מוסריים לא־כל-כך עניינים עוד היו ציון
 היתד, ידו. את להם נתן בגין שמנחם
 הקנוניה היתד, באדר־עופר. חוק פרשת

 הממשלתית ההלוואה בעניין המערך עם
 מנחם לא, חרות. חובות את לחסל כדי

 להוסיף ואם השלמות. כליל אינו בגין
 דיין, משה את כשר־החוץ מינה שהוא לכך

ה ,יום־ד,כיפורים ממילחמת הרב-מחדלניק
 ברורה. האמת שלו, העתיקות בגניבת ידוע
לא?

תל־אביב כורוכסקי, מרפד

מואצת זחילה
 את להסב הליכוד לממשלת מציע הייתי

 הדוהר״. ל״פיחות הזוחל״ ״הפיחות השם
 ממשלת ערכה כבר שילטונה ימי במאה

 כאלה זוחלים פיחותים חמישה הליכוד
 ליצואנים מאד טוב דואגת היא כי והפגינה

 את השומרים לאלה בייחוד ולבעלי־ההון.
 שר-האוצר לכן, צודק, זר. במטבע כספם

אח לקצץ שיש בטענתו ארליך שמחה

 והשני, הראשון לילד הילדים קיצבאות
מהן. נהנים העשירים שגם משום

 לעשירים, דיה דואגת הליכוד ממשלת
 אני פעמיים. ייהנו שהם טעם שאין כך

 הורים על קנסות להטיל לשר-האוצר מציע
 תמריצים לממן יהיה שניתן כדי לילדים,
ישראל, לעשירי נוספים

תל-אביב גולן, אליעזר

דין עיוות
 אומץ־ליבכם על אתכם לברך ברצוני
 לכם, שנראה מה על ולהיאבק להמשיך

 זכויות- לכל: מעל ועומד כחשוב ולי,
ב היומית העיתונות כי ידוע האזרח.
 ה- של המימסד, מן חלק היא ישראל
 אנו פיתאום והנה המימסד. ולמען מימסד
 ועיתון ״אופוזיציה״, של גילויים רואים
 בזמן במישטרה, נלחם הארץ כמו ממוסד

 אופו- לוחם כעיתון הידוע הזה, שלהעולס
שחי לחשוף המתאמץ מובהק, זיציוני
זה? בנושא להגיד מה אין תויות,
ש וונצאטי סאקו בפרשת נזכר אני

 לאחרונה שרק שנה, חמישים לפני אירעה
)8 בעמוד (המשך
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