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 רציני דבר זה כסף
 אפילו זה ואת מאד,

 ז מה אלא יודעת. את
ת ליישם יודעת אינך  א

 בחייך. הזה המישפט
 שפקדה חביזבוז מגיפת
 תביא, באחרונה, אותך

לתוצ בסופו־של־דבר,
ת  עבורך הרות״אסון או
 עצמך. תרסני לא אם
מ השבוע הימנעי לכן

 דבר בל פעמיים ושיקלי מיותרות, קניות
 ישתפר. מצבך הארנק. את פותחך לפני

+ + +
 סוערים ריעות חילוקי
למפח־נפש. לך יגרמו

 לאור שיחה :דבר אין
השבוע, באמצע ירח,

 עד המצב את תשפר
 אפילו ייתכן אין־הכר.

 להתלקחות יגרום שזה
רצי לממדים הקשר

 אשר קנייה ביותר. ניים
עשו״ שישי ביום תעשי

להי אותך להוביל ייה
 ידידותייך. מרכילות הישמרי חדשה. כרות

+ + *
 לך מחכה מזל חרבה

ת השבוע. סוף לקרא
אהבה, גילויי מתנות,

 בני עם והצלחה כסף,
 מכל אך עקרב. מזל
ב לך, תצמך לא אלו

טו שום דבר׳ של סופו
ח הנאה בת  ארוך. לטוו

ם ייגמר הזה המזל  כתו
 רצינית גישה השבוע.
הנפ לבעיות ועמוקה

 ארוך, לטווח לך תועיל המטרידות שיות
בצורה לך יזיק אלו בבעיות זילזול

חפוזה. מנסיעה להימנע עליך רצינית.
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 שאתה יודעים כולנו
 לפתור שבכוחך בטוח

 כל של בעיותיהם את
אליך. הפונים אלה
בחייך, — השבוע אבל
 אתה עצות. תתן אל

אחרים, לסבך עשוי
חו שאתה שזה מתוך

 בנויים שכולם שב
 אינם התנאים כמוך.
 וזה אחד, לכל שווים

 כאשר בייחוד אותך, לסבך שעלול נתון
 בעיקר הזולת. נקודות את רואה אינך אתה
 שור. לבת לשיברון־לב לגרוס עשוי אתה
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 ושיג- קצרה נסיעה
בעניי לכאורה, רתית

 לעבודתך הנוגעים נים
 מישפחתית לבעייה או

 עשוייהלזמן כל״שהיא,
 עד מרגשת פגישה לך

ם מאד. ה א ת  רווק, א
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עם לעתיד. אשתך את

ל תתפתה אל זאת,
ת האריך ם, שהותך א  שרק מכיוון במקו
ם הפתעה סו ק  רב. במרץ פעל לה. ת

* * *
 על שנטלת האתגרים ץ

לבי קשים יהיו עצמך
 חזק רצון כוח רק צוע.

עלי להתגבר לך יעזור
 לא זה וגם — הם

ש כפי מלאה בהצלחה
 את תאשימי אל ציפית.
 קר הוא כי על ידידו
בג זה כלפייך. ואדיש

כל סבלנית היי ללך.
 את תדחקי ואל פיו

 הבוס מצד מפתיע חיבה לגילוי צפי הקץ.

 אדם הוא סכנה, בחובו צופן זה גילוי שלך.
בעדינות; אותו דחי ממנו. היזהרי ערמומי.
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 שחת־ ייתכו — ב׳ ביום לנסוע חשבת אם
 זכור בידך, הדבר עלה אס גם אבל אכזב.

 .* שבת עד ה' ימי שדווקא
 ב־ ומסוכנים קשים הם

 מוטב- על־כן מייוחד.
ה דברים בהם שתרכז

 ואם בביתך. קשורים
 נהג י לנסוע, חייב אתה

 מיקרית פגישה בעצמך.
 קבע. של לרומן הופכת

לאח זכית בה הצלחה,
 כעלייה. מתגלה רונה,

לבן. לבשי מאזניים בת

מכתבים

חאזנ״ס
 ־ בספטמבר 2(
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 קלי- לתוך לסגת היא השגוע, החוכמה,
 בעולם להתבונן ■פתך׳

חלו של קיר מאחורי
 ולא זכוכית, ושל מות

ה בהשפעות להתחשב
 ובכוונות״זדון שליליות,

שי הרכילות ובדברי
עבר. מכל עליך עוטו

הי כמובן, מצריך, זה
 מכל מוחלטת מנעות

ת, החלטה אי עסקי
כלכלית. או שית
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 ימין. ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור
 מחולמנות־יתר הימנע בידיים: עצמך קח

 חסר־תכלית, ומדיכאון
ב יוצא שאתה ותמצא
 אף הבוץ, מן הדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

נכ אליה הפגישה שהן.
תת אך תתקיים, ספת,
 צפה זאת לעומת אכזב.

 בת רומאנטי. לנויפנה
 להכיר השתדלי קשת,

השבוע. חדשים ידידים

 - ר ב ל; ב בנו ; :
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¥  ¥  ¥

ת בוערת העבודה ל מפתיעות והתוצאו
של בסופו כדאי. המאמץ המשך טובה•

הנו העבודה חשבון ____________
ת הגוזלת ספת,  א
 תצדיק הבילוי, שעות

 על תבוא עצמה. את
 נסיעה יפה. בעין שכרך
 השבוע בסוף לטיול
רומאנ הפתעות תביא
בחב משעשעות טיות

 רב זמן שזה מישהו רת
 קמ- בו. חפצת כבר

 רוב נחלת היא צנותך,
רב. כבוד לך מוסיפה אינה מישפחתך, בני

בינואר סו - בדצמבר 21

¥  ¥  ¥

 להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז אל
 בלתי אורחים לעצמך.
 אותך. יפתיעו צפויים

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפחה

 יש שתרצה. מכפי יותר
ל בנזק כלשהו איום
 ברכושך מסרים פריט

 צער. לך לגרום העלול
 בביגוד הקשור משהו
ומחשבו מזמנך יגזול
הזה. השבוע בסוף תיך

 - בינואר• 20
בפברואר 18

¥  ¥  ¥

לחלו השבוע יתערפל שלך כושר״השיפוט
 שאת גורמים עם מפגישה כתוצאה טין׳

 מצליח אינך טיבם
ט. דגים, בת את לקלו

 ההומור לחוש תני
 הב- צחקי׳ חופש. שלך

רגע. בל ונצלי חיקי
 הוא שלך האושר כי

 של בסופו זמני, רק
 צפויה מזה, חוץ דבר.

 פעילות זה בשבוע לך
ומועילה, רגילה בלתי

 במין תלויה שאינה
לך. נכונו פיננסיות

 בפברואר 19
בחרה 20

)2 מעמוד (המשך
 לכל ברור היה מאזניים״, ״לשון להוות
 היש־ הפוליטית !בקשת ■תפקיד ילה שאין

 הליכוד לממשלת הצטרפותה ■עם ראלית.
 לא וההתבטלות הטמיעה תהליך כי ברור
לבוא. יאחר

תל־אביב יהב, דן

אמונים סיירת
 גוש־אמיונים של ■סיירת להקים הרעיון

 מזמן בבר לי.1 ■נראה דווקא במישמר־הגט׳ל
 הטוב השומר הוא שהחתול חכמים למדו

 ׳תיל- במישטדת ואם השמנת. ■על ׳ביותר
 דד יחידת אנשי להיות לגנבים נתנו אביב
 ׳פורצים, לתפוס ׳שתפקידם והביילוש, ׳סיור
!בחברון? גם כד ינהגו שלא ילמד,

בת־ים שטרן, אליעזר

 פית־ ״מתנדבים״ ישיבות שבחורי מעניין
 ׳שזה מבלי ׳במישמר־הגיבול, לשרת ■אום

לעומת ■שלהם. התורה בתלמוד להם יפריע

 כדי להתגייס מופנים הם אין לצד,״ל זאת,
 היה כדאי ׳תורה. תלמוד את להשבית לא

 מישמר־הגביול יחידת אנשי אם לבדוק
 ב־ קודם שירתו ׳ביחברוון גיוש־אמיונים ■שיל

 על רק להגן מופנים זד,ם ישמא או צד,״ל,
ישראל. סל על ולא ׳אנשיהם

ירושלים נרקיס, אברהם

מד״ש ד״ש
 ׳איורי של מאמר רב זמן לפני קראתי

 לידיו כי טען שביו ידיין, ייגאל על אבניריי
 ׳להשתלט בשעתו ■כוונה הייתה ולאחרים

 חישבתי ■דמוקרטיים. באמצעים המדינה ■על
 לאישיסוז. אבינרי את לשלוח שצריך אז

ב עקבתי האחרונות הבחירות בעיקבות
 הלי־ בין המו״מ התפתחות אחיר סקרנות

 ישיש סתומה הרגשה בי הייתה לד״ש. יסוד
 ■הבנתי לא סי אם כלשהו, מישיחק פה

 חושב נמצאתי עתה כך. מרגיש אני מדוע
 גם הם ידין. על מחשבות אותן בערך

? לאישפוז זקוק ■אני
 מיילחמת עירב ידין ייגאל הכריז ■מדוע

 לו ׳שאין העת, כיל ואחריה, ששודד,״מים
 אחרי זמן־מה ■ופתאום, ■פוליטיות שאיפות

■שאי לופיתאום ■יש לתפקידו, רביו כניסת
 ידין שייכנע מיילחמד, יאותר, ערב פות?

 כישר־ דיין משה יאת למינות אשכול .את
 לא החליט אגרינט בוועדת וכחבר הביטחון,
 ׳צירוף־ זה: האם באחריות. דיין את ׳להאשים
בלבד? מיקרים

 או־ ד״ש של האחרון הפוליטי המהלך
אילה. שאילות לגבי דשני ■מר

חולט גורן רב

 ׳שילינו השם / עקרונות שיבער, לנו יש
 על אפילו ■מוותרים לא / ״ד״יש״ ידוע,
 קצת ללקת לנו גם מניעי או / אות קצה

דבש.
חיפה כרמי, אילן

חננב ראש על
 נכתב )2094 הזה (העולם ׳תשקיף בדף

 ׳שדווקא כך על רוגזים ■בליכוד אישים ■כי
 על התיעודי הסרט בטלוויזיה מוקרן עתה

 סוסו־ בניטו האיטלקי הפאשיסטי המנהיג
 בתור מציחיוק. מתפקע ממש אני לעי.

 נעשה הדבר אם ירע. לא לגמרי זה בדיחה
ב הליכוד נציג יאמר ודאי ■במתכוון,

■נש הטלוויזיה כי השידור ■רשות הנהלת

ה אם השמאלנית. המאפיר, עיל־ידי לטת
 ראש ״על המישיפט הרי ■מקרי, היה עיתוי
בול. כאן קולע הכובע״ בוער הגנב

הב לפניי הסרט !את משדרים היו ■איליו
 כי טוענים הליכוד נציגי היו ׳ודאי חירות,
 יצביעו שלא כדי במתכוון נעשה הדבר
מוסוליני. מפחיד הליכוד בעד

 שהגשם לטעון עלול עוד הליכוד ■נציג
 ה־ על־ידי כן גם הורד ׳באחרונה שירד

 למחלתם גרם שהרי השמאלנית, מאפיה
 גיויש־יאמו־ אנשי של מיסכנים ילדים ׳שיל

גרועים. דיור ׳בתנאיי הגרים נים,
עת ניר שפיר, ירמי

? אנחנו מי
 קראתי ׳למדי, קודר אך יאחד, יבהיר ביום
והממוש האחידים העיתונים באחד
דמוקר מדינה רק לא שאנו שלנו, מעים
 חיכה הדבר ׳פלוראליסטית. גם אלא טית
 רעיון דעתי על עלה לא כי בתדהמה, אותי

 סבור למשל, ׳אני, כזה. ומוזר משונה
 ובימה ■מכימה יותר טובים לא יאנו כי הייתי

 תשתית לנו גם וחשובות. גדולות מדינות
 ׳טיוב לעתיד בסים המהווה אידיאולוגית

אי ■תבל; עמי ולכל לשכנינו לנו, יותר
 ;זעתיקת־יומין מקורית שורשית, דיאה
 הנביאים. ■ולחזון העתיקה למורשת ביטוי

 בלי בה נלך אם אשר הציונות, בקיצור,
 להרשות מבלי שמאלה, או ימינה לסטות

 עמנו, ברוח לפגוע ותבוסתנים למוגי־לב
מדי — בימינו אפשרי הבלתי את נקיים

טהורה. יהודית־ציונית נה
הח בעידן הראשונה העיבריית המדינה

 המסורת ציביונה, על לשמור דאגה דש
 זד,- האמצעים בכל שלה הגזע וטהרת

 בהכרעה שלה. המונופוליסטיים מכשירים
 שולטים צרופה ■ופידלמנטרית דמוקרטית

 החילו־ של 850/0 על הקלריקלים של 150/0
 סבי- וללכד לרכז הצליחה המנהיגות ניים.

 דגל ותחת ההלכה לפי הארץ יהודי ;את בה
 ואי- רק״ה מאנשי כמובן, חוץ, — יאחד
 והלאה מהיום יאשר בתוכנו, בוגדים אילה

אנטישמים. שמם ייקרא
 רוב בחר הבזוי, בכינוי לזכיות מפחד

 וגם הנבחר לעם ׳ולהיצמד לשיתוק העם
 כולנו ציונים, כולנו :בגאווה להצהיר
 ה- ההשגחה עיל־ידי הנבחר לגזע ׳שייכים
 זיכה העם הרוג. שבגויים ■והטוב עליונה
קיר. איל מקיר לליכוד

במי ׳נשארתי אזי המצב, נראה כך ■אם
 עילי לשיבעים קרוב ■בגיל משווע. עוט

 יחי :אני שאכן ולהאמין, להבין ללמוד,
 פלו- תיאיוקרטית, ולא דמוקרטית במדינה

 שעלי ■יוצא -שיובעסטית. ולא ראליסטייית
 נפש חשבון ■לעשות עיקבותי, על ׳לחזור
? אנחנו מי :לשאלה תשובה ■ולמצוא מחדש

נהייה סופרנץ, אליעזר

מחיר ככל ניגוח
 פרס שמעיון את לנגח רצונכם כי נראה
 \ עושים ואתם דעתכם, על אתכם ■מעביר

*ד!ל*!ל* !לוי ;מגיזזי לא 2יעזז!ד ב!מהום גם זאת  כלל, לו מיגיע לא ישזה במקום גם זאת
 במדור בעיתיונכם ׳שהתפרסמה ■ברשימה

מס אתם )2095 הזה (העולם והלידה אתה
ה ׳בעיתון שהתפרסמו דברים על תמכים

 לסרט בקשר טיימס, אע׳לס לום אמריקאי
 מיבצע אנטבה, מיבצע עיל גולן מנחם ישל

 הדברים ;את לברר שניתן בעוד יהונתן,
 בעיתון שנאמר מה ישכיל ולהיווכח בארץ

 — לשקר הרוצה מוחלטת. שטות הוא זה
עדותו. ירחיק

למ הביטחון משרד נתן כאילו הטענה
בדי היא תשלום ׳ללא חיילים הסרט פיקי
 פיר- בעצמכם !ואתם לכל יידוע ישכן חה׳

הוס ׳שהסרט בעת הזה בהעולס זאת סמתם
 ב- השתתף לא צד,״ל של חייל ישאף רט׳

ב צה״ל חיילי ׳תפקידי את וכי הסרטה,
 לא ממילא משוחררים. חיילים מילאו סרט׳
הש עבור גרוש למישרד־הביטחון מגיע

 דולארים״ ״מיליוני לא ובטח בסרט תתפותם
 הטובה ההגזמה כיד טוענים שאתם כפי

עליכם.
הכתבה את שכתב האיש מזאת, יותר
 1 ובבל הסרט את ראה לא כנראה אצלכם

״ ״שימעון :י  כי לטעון החוצפה לו יש זאת
 את שיראה מי כיל הסרט.״ גיבור הוא פרם

 ראש- דווקא כי להעיד יבויל המוגמר הסרט
 ■הסרט, גיבור הוא יריביו יצחק הממשלה

תע לסרט איותו הפד ׳שכביכול פרס, ולא
 כל שחיפשתם מבין אני לעצמו. מולה

 ב- היה כאשר פרס יאת להשמיץ הזדמנות
 סתם עליז להעליל מדוע יאבל שיילטון.
? באופוזיציה הוא כאשר עלילות

תל-אביב לוי, יורם
הצלחות השני.
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