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 ומרסן שבולם יחידי
שו בעצם היא אותך

 בפניך המצביעה תפתו,
 נקודות־ על הזמן כל

שלך. הרבות החולשה

ן. אינן י תו פי

0̂אומיס
 ־ .,בחאי2!,

; ביוני 20^

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

ו לך שיעזרו החלטות
 לצאת אותך לסובבים

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

יג זה מסוג צעד גס
ל מועילה לתזוזה רום

 — תאומים בת ענייניו.
 את לאחרונה הזנחת
 את הופעתך. נושא
 החיצונית שהופעתו יודעת, אינך ודאי
בהיר. לבשי שלך. כרטיס־הביקור היא
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ם אלה א, ח שי מי־ ם י  להגשים גרצונך א
ה בשבוע ונוכניותיך.

א ת עלול ג היו או ל מ
:סרטן בת מדי. חר

ם עם קשר קו בעל אד
ה הה מ הד הופך גבו ב
הי עבורך. חיוני רגה

ס לא זהרי תפ הי ב ל
ם קו ם. מ מתאי בלתי-

ם ן יש א בו ל חיי ת ה
ת ת יו  שמור — כספיו

ת יעברו שלא •המו א
ק תר, סל ת ו ת כל א בו לן. שיש החו
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ל אף ועלול לך, יעזור לא רגש־הנקמנות
ש מכתב רחוק. לטווח לתוכניותיך הזיק
 אותך יכעיס אריה, בת א׳, ביום אלייך יגיע

תש כי שמוטב כל־כך
 את אחדים ימים קלי

 תנקטי, בטרם תוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

ל לכאן. או לכאן בה,
 ספק אין זאת, עומת

ה את לנצל שאפשר
 בו לשקול :הזה שבוע
 הבעיות כל את מחדש

 והמישפחתיות הכספיות
ה הגילויים לאור שלך

 אל קודס־לכן. ידעת לא עליהם אחרונים
עלו את כי — בזמנית בצורה תנהגי

להמר. לך כדאי השבוע לסבול. לה
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ה שלו הרגע ת ם מצפה א שי ארו כה חוד
ם השבוע, יגיע כים שי ביו ם או חמי  ביו

א שני. ה גם הו ו הו  י
מן עבורן ת סי ח תי  לפ

ם חיי ת״ פ קו שה. ת חד
ק צורך אין חו מ ת ל  א

ך העבר, לב השתדלי א
יותר. טוב עתיד נות

גו שלן כוח״השיכנוע
ה בר. ת ם א מנ צא או  מו
ת מן א צ ן מבודד, ע  א
חד ת עם י א שר ז  מאו

בלתי״רגיל. כוח ובעל
שעליהם אפילו  בנושא תשפיע יריבים,

ם, סויי קא — יכבדוך מ לאו״דוו ה. ו הד א מ

חאזנייס
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תפסי אל ם לדאגה תי שי א רון תחו  בחיוו
ו בפנייך בלתי-רגיל

רה רגישות  לגבי מוז
תך. הסובב כל סי או  נ

ו זו, בהרגשה לשלוט
ם תתני אל שי ל לאנ

ש העת הגיעה נצלה.
טו חלי ת ת ח ד א תמי ל  ו

ם שיך ברצונכם א  להמ
ת חיו חד, ל פ או י להי

ת רד. התפיי- מריבו  ו
ת ת סויו שנו ת-וני  חוזרו

ק הוג הפס ת. לנ ביו באגרסי

ם מכי א ס ם על ת טי ק טינ ס נ אי ם ה אי  הברי
אפילו ת- על ו  הפחו

ם אי  תוכלי שלך, ברי
ק  מרובה תועלת להפי

ם שרי ם מק שית חדשי
ת לן, גלו ל חי ת הש ב
ם הבא. בוע  ילדייך א

ם קרי טב לן, י  ש- מו
הם תעיפי ב עין עלי

ם תה אל א׳. יו פ ת  ת
מין א ה ק. לידיד ל תי  ו

א ם הו מנ ב רוצה א
ם אך טובתך, לו לפעמי קו מאוזן. שי בלתי-

¥ ¥ ¥
סוף ;נורמלי לא־ שבוע

 יתנהל מעתה כי האמין ■0■^־ןץךך!ךן
חד־וחלק. מעצמו, הכל 6 .•׳*־ :־ ׳

ה־ כבר איפוא, התחל,
 דרך בהתוויית שבוע, 681,?

 תתפתה ואל לעצמך,
 קשה. כעבודה בעיניו שנראה מה לזנוח

¥ ¥ ¥
ת פגישה זהו. ח נו א

ת ספת, א לה יכולה ו
א גיד  עשית שלך. שהו

ם כביר רושם עליו א  ו
ת תדעי היו ת ל בעי  טי

ת פעם ולוותר, ח ל א
ת, ם על פחו שובי  ו־ חי

ם, שיקולי קולי־ תמ שי
ת בו צאי  האושר. א

 עוזר שלך כוח״הרצון
ן אד ל ם השבוע, מ סיי  ל

קה ס שרה לקבל או עי רצית. בה אשר מי

:1ש11
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 פיתרון. השבוע מוצא אינו הכספי הגירעון
ו־ חסר־קצב, איטי, שבוע זה יהיה בכלל,

לטו־ זה משעמם. קצת __________
39^0 9  לאגירת אותו נילי : בה 0

מ־ הבאות לקראת כוח
 ידרוש והחודש אחר י§!

הניתוח כושר כל את
■111<' ^  ב־ שלך, האינטלקטואלי 8"

1 8 8 מבו־ לא למידה תוספת 1
 עד אומץ־לב. של סלת £3*38501858

 התרחק שתוכל, כמה
 בצד והתרכז מאלימות

החיים. של העיוני
ומכאיבה — גדולה אהבה :גדי בת
דרכך. את להאיר זה שבוע בסוף תתחיל —

¥ ¥ ¥
ח ת מ ם לעלות, עתיד ועוד — עולה ה ד  קו

ת שתראה ח מפעילו נ
ת. תן כחי קר הנו  העי

א תכסך, לא הו  להס
ם עם השבוע, שי נו אנ

ם. ת ספי ח ק ת ל ה א
שקט, כל  ולעשות ב

ת, שאתה טובו  נדרש כ
ם גם לכך. ם א שי  האנ

ת שמבקשים א מך ז  מ
 בלתי״נס- בעצם, הם,

 קצת בכלל, בלים.
ט ק א ק. לא ט שתנה מצב יזי  לשבט — מ

סד או ח ש, הירח עם — ל ם החד ה׳. ביו

¥ ¥ ¥
להג השבוע נוטה את

סיג־ בגנדרנותך. זמות
ופזרנותך. דיבורן נון
בלתי־ תכונות אף על

ה תהיה אלו, חיוביות
ה גדולה אלייך חובה
 אתה מתמיד. שבוע

ב עצמך את מעסיק
שו רומנטיות פעולות

מ לברוח כאמצעי נות
 את המעסיקה הנערה

לך. להזיק טלולה זה בעניין הגזמה מוחך.

בפברואר ו9
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להפסריס עצות
 מפיצול סובלים •שאתם לי ■נדמה לפעמים

 בצד בעיתיונכם, לקרוא מוזר •אישיות.
 תוכניתה את המבקרים וכתבות מאמרים

 את המעשירה הממשלה, של הכלכלית
 לגן־עדן המדינה את והופכת העשירים

 מדור־ כמו מדור וספסרי־ממון, לספקולנטים
 הספסרים לאותם עצות המשיא הבורסה,

 ב־ ממיונם את להגדיל כיצד להם •ומורה
הבורסה. הימורי

נס-ציונה גיד, יהושע
 לאפשר השאר, בין נועד, המדור י•

 ■התנודות את לנצל השכירים לציבור גם
 את להפיק כדי הבורסה, בשערי הצפויות

מחסכונותיהם. התועלת מירב

? שר או מעביד
 גם שהוא שרון, אריאל שר־החקלאות

 אזר במיקצועו, ומלונים אבטיחים יצרן
 ולשכנעם, לשכירים מוסר להטיף כדי עוז
 העלאת־המחי־ על פיצוי לתבוע במקום כי

 יותר. •ויתאמצו יותר שיעבדו מוטב רים
 •שרון מר כי שמענו לא היום שעד מכיוון
 אותו המחייבת הממשלה החלטת את קיבל

 ברור להחכידה, יאו חוותו את למכור
ממרומי המצווה — •לאלוף שיש האינטרס

 להתאמץ פועליו על האבטיחים ערימת
 כי היה כדאי פיצוי. לדרוש ולא יותר,
לעוב להטיף שרון כשיבוא הבאה בפעם
 מעביד, בתור מדבר שהוא יבהיר הוא דים,
שר־החקלאות. בתור ולא

גיבעתייס ברושי, אריה

 •בזמן ,1916ב~ החל הזר המטבע על הפיקוח
ומוש באנגליה הראשונה, מילחמת־העולם

 הכסף שיטרי החלפת •למנוע כדי בותיה,
 לזהב זקוקה היתד, שאנגליה משום בזהב,

 הבייט־ מהמדינות וטובין !חומרים לרכישת
 הפיקוח. בוטל חמה המיל אחרי ראליות.

 הפיקוח •הונהג השנייה במילחמת־העולם
 רק דרוש הזר המטבע על הפיקוח מחדש.
חירום. במצב

 של מצב הוא באירופה המצב היום,
 הביטחון כשהוצאות העמים, בין •שלום
 אירופה מהתל״ג. אחוזים 35ל־ מגיעות אינן

 יותר. גבולות ואין איחודה, לקראת צועדת
 ן אירופה מדינות של לזה דומה מצבנו האם
 407מ־ס יותר •חירום. במצב •נמצאים יאנו

 דולר כל ביטחון. להוצאות מופנה מיהתל״ג
 הביטחון. מערכת לחיזוק לנו דרוש ישני
 לנהוג צריכים שאנו אותי מפתיע לכן,

החופשיות. המדינות שאר כמו זה בתהום
 שאומרים הכלכלנים אותם עם מסכים אני

 צדק מחפשת אינה כלכלית שתוכנית
 המשק. את לרפא באה היא — סוציאלי

 בעיקר שתפגע הזאת, התוכנית האם •אך
 הכלכלית התוכנית היא •הנחשלות, בשכבות

 שאנשי •וחבל !לא ו •הכלכלי •במצבנו הטובה
להצלחתה. יד ניתנו ד״ש

בת-ים זקס, מ. ד״ר

 כדי דיה אמיצה הייתה הליכוד ממשלת
 בבחינת שהיא כלכלית, •תוכנית לבצע
 הישראלי. המשק של החולה בגוף ניתוח

 לומר כדי אמיצה די היתר, לא היא אבל
הצע כל נועדו מה •לשם :האמת את לעם
 לא הלידה שער שינוי הכלכליים. דים

 אלא היצואנים, דיווחי את להגדיל נועד
 הייצוא של התחרות כושר את להגביר

 שכר של נוספת הוזלה על־ידי הישראלי
להת יכולה ישראל בארץ. הנהוג העבודה

 מרכיב וכאשר אם רק העולם בשוקי מודד
 נמוך יהיה הייצור בהוצאות שכר־ד,עבודה

 התעשייתיות במדינות המקובל מזה בהרבה
ה של האמיתית •המטרה זיו המפותחות.

 ומשום הממשלה, של הכלכלית תוכנית
 את מעקרת שכר לתוספת ■תביעה כל כך

את ומשמיטה התוכנית של פירותיה
בסיסה.

 להתמודד ישראל •יכולה החקלאיות בתחום
 מעסיקים ישראל שחקלאי משום באירופה,

 מקפלים ואינם נמוך ששכרם ערבים בעיקר
 ההם־ הפגנות תימשכנה אם תוספות־ייוקר.

 התעשייה שגם מכך מנוס יהיה לא •תדירות,
 הזול העבודה כוח על רק להסתמך תיאלץ

 יעבדו •ישראל יהוד* השטחים. ערביי •של
 להגיד כדי •אומץ צריך בשירותים. רק

 רוצה, שהוא מה זד, ואם — לעם זאת
זאת. יקבל הוא

תל־אביב, דויטש, צבי

!דוכמיה — כניןחודש עוד
 הראוי מן החדש, הכלכלי המצב לרגל
 — עשיר איש הטלוויזיה סידרת •שצוות

נוסף. חודש במשך להופיע יסכים עני איש
הל״ה נתיב שוזידי, •איידה

הוזוכגית. דחפורי
 כי הוכיחה, החדשה הכלכלית המדיניות

 יושבים השילטון הגה שליד בלבד זו לא
 מסוכן, מישחק המשחקים •מועדים קליפנים

 ושיווי־המישקל הפנימי שהאיזון גם אלא
 לבניין־קלפים הוא דומה שלהם הציבורי

 •ההסתדרות, ■של תגובותיה שהתמוטט.
 בעבר, חולשתה את הפליטו אחד ■שמצד

 מהאיזון הממשלה שרי את להוציא הצליחו
 התבטאויות: אילו היסטריה! איזו שלהם.

 !״,לאומי אחריות ״חוסר !״,״בולשביזם
וכדומה. ״הסתה״ •אזרחי״, ״מרי

תל־אביב קונפורטס, יהודה

 הכל: על לד״ש להודות צריך הליכוד
 שהוא זה •ועל השילטון את שתפס זה על

 הכלכלית. מדיניותו את לבצע היום יכול
 כבר כי הודיע ארליך ישמחה •שריה,אוצר

 רצה לשילטון לכניסתו הראשון מהיום
 מנע מד, הכלכלית. מדיניותו את לבצע

 •שהקואליציה העובדה פשוט, ממנו? זאת
 כי וייתכן בכנסת, קטן •רוב על נשענה

 היו לא הליכוד ממשלת מחברי חלק אף
 זו מרחיקת־לכת לתוכנית ידם את נותנים

לממ ד״ש כניסת על התבשרנו רק לכן,
 ׳והנשק הדחפורים כל הופעלו ומייד שלה׳
המדי אותה לבצע כדי הליכוד של הכבד
רבין. ממשלת נפלה שבגללה ניות

 ביטול פירוש מה עניין: של לגופו
הזר? המטבע ועל המחירים על הפיקוח

 בחו״ל, לשעבר בית״ר •תנועית חסרת אני,
 לקום בגין, מר לראש־הממשלה פונה

 המהפך (׳אחרי יועדה עם קבל ולהכריז
 את •להוריד על־מנת החליט שעליו הכלכלי

 בצורה השכירים ציבור שיל רמת־החיים
 ולשמש ראשון לקום מוכן שהוא דראסטית)

 על ולוותר ולסגניו, •הרבים לשריו דוגמה
 בעיק- ייילכו ששריו כדי הגבוהה רמת־חיייו

 דירות־שרד, על ויתור כולל זד, מתיו.
 ייחסך כך לחיו״ל. ונסיעות פאר מכוניות

למדינה. רב כסף
 עשירות מדינות של רבים שליטים

 והמדינה. העם לטובת מיותרות על מוותרים
 קאסטר, ג׳ימי ארה״ב נשיא גם ביניהם
 בנסיעותיו איכסונו את למנוע שביקש

 •ארצו שאין למרות מפוארים, בבתי־מלון
 על בגין, מר חונכנו, הרי לסעד. נזקקת
 להסתפקות לצנע, הבית״רית התנועה בירכי

 זאב הגדול, רבך לזולת. לעזרה במועט,
 חמישה רק במותיו בכיסו החזיק ז׳בוטינסקי,

 לתנועה לתרום נהג כספו כל את דולר.
כמוהו. לנהוג •שריך ■את לחנך עליך ולזולת.

רמת-גן פודמן־הדפרין, טאשח

ב,,עוזי" — השחורים את דופקים
ה ישראלי על מוטלות אחדות ■חובות

 להירשם ממושכת: לתקופה פחיו״ל שוהה
 למלא מגוריו, בעיר ■הישראלית בקונסוליה

 המיועדים שאלונים בשנה פעמים כעשרים
 במחנה את חינם, •ולקפל, המילואים לרישום
בחיו״ל״. — צד,״ל ״לחיילי

 הישראלים על שנפלה האחרונה, החופה
 בשלושת הפכה חדשה, מצרים כמכת בחו״ל

 הגיליון צרורה. לצרה הראשונות הופעותיה
)8 בעמוד (המשך
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