
 את להגביר לך כדאי
 בינך הפעולה שיתוף

 בשורות שותפיך. לביו
ב אליך יגיעו טובות

 זרים. אנשים אמצעות
 כמ- לך שנראו בעיות

 ויעלו יצופו חמולות
 לתת תצטרך מרחש.

ל במייוחד דעתך את
ש פינאנסיים עניינים

 ישירות קשורים אינם
לך. תזיק לא יתר התבלטות לעסקיך.

* * *
ללזי*

 שבוע עבורך זה יהיה
נויס־ על לחתימה טוב

 בעלי לאנשים מכסי.
 השפעה תהיה סמכות
חייך. על ביותר חיובית

לעצותיהם, תישמע אם
 שתנקוט הצעדים יהיו

ההס הנכונים. הצעדים
 אליו חותרת שאת דר

 העלול זמני הסדר הוא
 של להסדר להגיע שתתחרי מוטב להתפוצץ.

לבושך. על כספים להוציא תהססי אל קבע.
* ¥ *

חבר פעילות המון
 מאורעות המון תית,

 משמחים, משפחתיים
 מסיבות חגיגות, המון

 של בסופו וביקורים.
 מכל תשוש תצא דבר

 תפסח אל אבל אלה.
מהאירו אחד אף על

 הוזמנת, אליהם עים
 נקעה נפשך אפילו

 ברוחך לשלוט השתדל אלה. מכל כבר
נקלע. אתה אליהן הקטנות למריבות
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 לקריאת פנאי לך אין
 אחת וזאת וללימודים,

ב הבולטות השגיאות
לש השתדל שלך. יותר
 זמנך ניצול סדר את נות

 קיצונית בצורה החופשי
 ישא הדבר כי ותראה
להפ עליך יהיה פירות.

 העצמי ביטחונך את עיל
 התקוע עניין לקדם כדי

הנפ משאביך כל את גייס רב. זמן כבר
שבדרכך. המעצורים כל על התגבר שיים,

•¥■ * *
 להיות צריך זה

 מצחיק שבוע עבורך
 של סידרה מאד.

 משעשעים, מאורעות
 רוח במצב פגישות
 בין בדיחות מרומם,
מבי והנאה חברים

 מזלך את תאפיין דור,
 בתוך אבל השבוע.

 וההומור הצחוק שפע
 עניין להזניח ולא לזכור עליך יהיה

ממך. להרחיקו מנסה שאתה בריאותי

* * *
הכרזו את היטב בחון
אויי־ והצהרותיך. תיו
להמעידך. מבקשים ביך

 בלתי־ מניסוחיס היזהר
ב ותרנותך אחראיים.

עלו מסויימים עניינים
ביוקר. לך לעלות לה

 תזיק לא תקיפות קצת
מיב־ רחוק. לטווח־ לך

 יעודדו שתקבל תביס
 תו־ שאת החשדות — שליווה

מוצדקים. אינם לך היקר
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 הלהט ביותר. חיוביים להדים יזכו דיעותיך
 שאתה הדברים את המלווה שלך הפנימי
 מכפי יותר אמון יעורר בהם מאמין
 ̂ האישי הקסם מצפה.

 קשרים על מבוזבז שלך
 שום ישאו שלא אישיים
 לקבל עליך יהיה פירות.
 החלטות כמה השבוע

 ואל תהססי אל חשובות.
 למוסד דברים תדחי

ב תיעזרי יותר. מאוחר
בהח ממך מבוגר אדם

 התרחק מכריעות. לטות
ב המתכעסים מאנשים

 בריב עצמך את למצוא עלול אתה קלות.
בו. מעורב להיות חשק כל לך היה שלא

* + ¥
להר בהתנגדות שתיתקל לוודאי קרוב

מקב אינם אנשים הרבה מצעדיך. בה
 ברצינות אותך לים

 שהיתה סבור שאתה
 עליך יהיה לך. מגיעה

 טיב- להיות להשתדל
 ביח- יותר וגמיש עי

 הממונים עם סיך
הרפת בעבודה. עליך

 שלך האהבים קאות
אותך לסבך עלולות

חיו תוצאות בצרות. ___________
לענ יהיו יותר ביות

 רלן לך תהמר, אל שלך• הכספים ייני
ידידים. בחירת על יותר חשוב בטוח. על

* ■¥• *
 יותר מרובה תשומת״לב להקדיש עליך יהיה
 תהיה מישפחתך. בתוך ליחסים הקשור בכל
 עם במגעים הצלחה לך

 הביישנות פקידי־רשות.
ב שנתקפת וההססנות

ב יחלפו לאחרונה הם
ש ידידה של עזרתה

 הישמרי לרוחך. תבין
 סימכי ליצריך. מכניעה

המא תבונתך. על יותר
והתבונה היצר בין בק

_____________קוני אומנם בך מוליך
 אולם עסוק, פליקט
פעילו את תפזרי אם עליו להתגבר תוכלי

השבוע. המר רבים. שטחים פני על תך
* * -¥-

 בעיני לשיאה להגיע עשוייה יוקרתך
לדעתם. חשיבות מיחס שאתה אנשים

ב שהשקעת מאמצים
תו יתנו האחרון זמן

 ביותר חיוביות צאות
 פעילות כל השבוע.
ה בשטח לך שתהיה

ביותר. תשתלם יצירה
ידי על מלדבר הימנע

 זו גבם. מאחורי דים
 לצאת טובה תקופה

ולמסעות. לטיולים
גופנית, פעילות קצת

 לך. תזיק לא לאחרונה, הזנחת אותה
מצב-רוחך. את ירבה צפוי י6בל ביקור

* •¥■ *
 לא אס לך מצפה ועצבים מתח של שבוע
העצמי הכבוד רגשותיך. על להבליג תדע
___ מסבכים ורגישותו שלך

 שטות, במריבות אותך
ל שלא מחריפס שאתה
 להיות עליך יהיה צורך.

 בת־ כלפי יותר וחם רך
 כספיות בעיות זוגך.
ל תאוותך עליך. יעיקו

ה עליו תתגבר נסיעות
מפ זהירות גלה שבוע.

שתפ חדשים אנשים ני
"י השכר את והפעל גוש

 לוויכוח בהיקלעך אותם. בשפטך ט)לך הישר
הדברים. למשמעויות לחדור נסה תיאורטי,

* * *
מע בן־אדם להיות :אחת פעם תחליט

כשלעצמן, יפות בהזיות, לעסוק או שי
ך__________ תו בצידם שאין א

 דר- חוש מרובה. עלת
 במקומו הוא מאטי

מצומ כשהוא ורק אך
 יש בהם למיקרים צם

 הפסיקי רושם. להפעיל
 כולם באנשים, לשחק

 כמוך לפחות רגישים
 זכות להם גם ויש

 הצהוב משלהם. לאמת
ביותר. אותך יהלום

 חריפה ביקורת של במרכז השבוע תעמדי
 צעדייך על להגן עליך יהיה בה ביותר,
השבוע. מסוכנת תהיה יתר זלילת בעתיד.
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מכתבים
1!השחור אוקמובר

■שימ שר־האוצר של הכלכלי המהפך על
 ן חדשה כלכלית תוכנית זו ארליך: חה
 שצרת מקווה ואני השמד! אוקטובר זה

!לוחמה חצי תהיה אתרבים
חיפח לוי, עזרא

 כדי עיתונכם דפי את לנצל רוצה אני
 שהוכיחה הנכונה, ממשלתנו את לשבח

 מר אכן, מתוכננים. צעדיה כל כי שוב
לפר בהחלט מבריק רעיון הגה ארליך

 ביים דווקא הכלכליות גזירותיו את סם
ה של הסאטירה שטורי שעה השישי,

הסא וטורי לדפוס הוגשו כבר שבועונים
שבוו רחוקים, כד, הבא השבוע של טירה

 השבוע במשך לסאטירקונים יימצא דאי
 תחת חסר שלא יותר, ומרענן חדש חומר

הנערץ. שילטוננו
גיבעתיים קאופמן, יוסי

תימצותו את ■באבן לחרוט צריך לדעתי

לבנין ד״ש
כ רובינשטיין אמנון ח״כ •של טענותיו

 שולל אותו הוליכו ■בד״ש חבריו אילו
 גבו, מאתרי ניהלו הארץ מן ובהיעדרו

 הצטרפות על המו״ט את ידיעתו, ובלי
 אבל ללב. נוגעות ממש לקואליציה, ד״ש

 ״דין את מקבל רובינשטיין אמנון גם
 את אישר בה שהחוב ואחרי התנועה,״

 את עליז מקבל הוא לממשלה, ההצטרפות
הדמוקרטית. ההכרעה

ל מקום יש עדיין, אם :היא השאלה
 אמנון עדות שעל״פי בתנועה דמוקרטיה

בשי פועלים •ראשיה עצמו, רובינשטיין
 את להעמיד כדי אנטי־דמוקרטיות טות

מוגמרות? עובדות בפגי חבריה
תל־אביב שפיץ, יואב

 ד״ש הצטרפות על מתמרמרים אתים מה
? לקואליציה

 בארצו׳ת־הברית, ידיו ייגאל ביקר כאשר
ב קארטר. ג׳ימי הנשיא עם ■נפגש הוא

למסדר מידיו קארטר ביקש שיחתם סיום

 השבוע ביומן שאמר עיתונאי אותו של
 שר־האוצר סגן את שדיאיין בעת ברדיו,

 הכלכלית לתוכנית בקשר פלומין יחזקאל
 ישראל את להפוך רוצים ״אתם החדשה:
!״לוואדוץ

קריית־אתא אסולין, שלום

 הדולאר מהכלא, שוחרר בן־ציון יהושע
 להמתין עוד צריו ■עכשיו כן. גם שוחרר

 השחור, ההון את גם ישחרר ששר־האוצר
לספקוילאנטים. גן־עדן תהפוך וישראל

אביב תל־ ר, ש;׳ מיכאל

עבר לכל שקרים
 לה להסביר כדי האומה ■לפני □הופיעו

 לנקוט, שהחליט הכלכליים הצעדים את
 חגיגית ארליך שימחה שר־האוצר הצהיר

 בל וכי החגורה, את תהדק הממשלה גם כי
ב לספוג ייאלצו הממשלתיים המיישירדים

 ההתייקרויות את הנוכחית התקציב שנת
 לא והנה, הלירה. שער משינוי הנובעות

 אלה, דברים השמעת מיום ימים שבוע חלף
 מכין מישרד־האוצר כי התבשרנו ונבר

 וכי הנוכחית התקציב ■לשנת נוסף תקציב
כתק הקיצוץ יגיע רלא דב של בסופו

 לכל אחוזים לשלושה אלא הממשלה ציב
היותר.
בי לפגי עבר לכל •שפיזר השקרים ■את

 ארליך תירץ המטבע, על הפיקוח טול
 על- לשקר, ■שר־האוצר של שחובתו בכך
 יש למר■ אבל כפוקלצ״ות. למנוע מנת

 אולי התוכנית? ביצוע אחרי ■לשקר, צורך
 לשאת שנתבע הציבור •את לבלבל כדאי
 רושם ליצור כדי בעיניו עשן לפזר ■בעול,
 בהר מקצצת הממשלה גם כאילו מסולף
צאות?

רמת-גן רזניק, יהושע

 מתי ■ולראות להמתין רק צריך ...עכשיו
 שאישרו הנכבדים, חברי־הכנסית יחליטו

להע הממשלה, של הכלכלית התוכנית את
 מלמד העבר ■ניסיון משכורותיהם. את לות

 כמה לעם שהטיפו ■אחרי מייד תמיד, כי
 לשלם ולא רטת־החיים את להוריד חיוני

 להעלות הכנסת חברי מיהרו תוספת־יוקר,
 הוצאות את וגם המשכורות את לעצמם
 לסבול חייבים לא הם סזף־סוף, הרכב.

 העם הרי העם. על גוזרים שהם מהגזירות
!בשבילו טוב מה שיחליטו כדי אותם בחר

ראשון־לצידן מילמן, דבורה

 הוא לא אותה. מסר הוא אז ■לבנין. ד״יש
אשם. קארטר אשם.

ירושלים מיכאלי, יוסף

 האפשרויות ארץ אינה שישראל אמר מי
 שולחן על להסתכל די ? הבלתי־מוגבלות

 יושבים כיצד ולראות החדשה, הממשלה
 ומאיר תמיר שמואל אהד שולחן סביב

 אוטו־ בפרשת זח את זה שהשמיצו עמית,
 צריך שהיה ומי דיין משה או קארט,
ה אגרנט, ■בוועדת מחדליו חוקר להיות

 בכנסת שינוי ׳תנועת אנשי ידיו• פרופסור
 המחדלטור יושב שבד, כממשילה תומכים

 תנועת קמה מחדליו שבגלל דיין, משה
 מאיתניו תובעים עוד חם ואחר־כך שינוי,

רצינית. ממשלה שזאת להאמין
באר־שבע אוחיון, אלי

נהגים שיה
 הזית (העולם דברים פורסמו בעיתונכם

 מטורפת נסיעה אודות לי, יוחסו )2095
 את להבהיר ■ברצוני ■ירושלים. ברחובות
הבאות: העובדות

 שהם. משה ולא סיבוני !מאיר הוא שמי
 ■הראשי הרב של נהגו הוא שהם משה

ה הרב של נהגו אני ואילו גוית, שלמה
עו הרב הריאשון־לציףון הספרדי, ראשי
יוסף. בדיה

 ■בקשר שוטר עיל-ידי נעצרתי לא מעולם
לשו נאמר ■לא ומעולם מטורפת, לנסיעה

 מנסיעה נהנה הראשי ״הרב כי מיפי טר
 צנוע בהרשאל״צ לחשוד חלילה מחירה.״
 המתאימה כזו, מוזרה בדרישה ההליכות

אחרת. לאישיות לדעתי
שו משה אכן כי לחשוד היסוד יש^לי

 לשוטרים אמר גורן, הרב של נהגו הם,
 הוא כי המטורפת, נסיעתו על ששאלוהו

 לנסוע ממנו שדרש עובדיה הרב של ינהגו
כך.

 גובל זג הרי זו, השערתי נסוגה אם
כדוגמתה. שאין ■בשערורייה

ירושלים סיכוני, מאיר

!לצה״ל — עמידרור
 הפרשן לדעתי, הוא, עמידרור בנימין

 ספק לי אין בארץ. ביותר הטוב הצבאי
 דק הישראלי״. האירט ״לידל כיום שהוא

 על מאמריו את לקרוא נהייתי באחרונה
 ה־ במ״׳לחמת־חעולם בארניחיים חהצנחיות
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