
 ועל זכרונך על מונח שהיה הכבד הענן
 חווייה על־ידי השבוע מוסר, תקוותין
 ובל־ ,תמימה פשוטה,

 מוצאת את תי־צפוייה.
אנ של בחברתם עצמך
 לגמרי, אחר מסוג שים
 את מטהרים והם

מסו ואת מצב־רוחן
 בגנים להלן שוב, גלת,

 כאילו ובשבילי-החיים
 הכל להתחיל לן וניתן

ש טלה אותו מחדש.
 כה חווייה עברה עליו

ב פיצוי זאת, לעומת ימצא, קודרת,
השבוע. סוף בוא עם גדול, אישי אושר

¥ ¥ ¥ ׳

 להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז
אותו. יפתיעו בלתי־צפויים אורחים לעצמך.

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפחה

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

צער. לך לגרוס העלול
 בביגוד הקשור משהו
וממחשבו־ מזמנך יגזול
תי השבוע בסוף תיך.

 הכרוכה הפתעה לך תן
 תצטרך רב. בהימור

מי של נסיעה בתיכנון מעורב להיות
אליך. הקרובים או מבני־משפחתך שהו

¥ ¥ ¥

 לגשש תמשיך אל ביותר, מעורפל המצב
 ותבע הסברים, דרוש אלא _ באפילה

 שיעזרו החלטות ביצוע
 אותך ולסובבים לך

 אם הסבך. מן לצאת
אח על ממונה אתה
 שהשבוע מוטב — רים

ו קשוח, פחות תהיה
מ צעד גם נוח, יותר
 לתזוזה יגרום זה סוג

 בת לעניינך. מועילה
ל הזנחת — תאומים
הו נושא את אחרונה

 אינך ודאי את פעתך.
 היא החיצונית פעתך
— יפה את אם שלך.

_ ! 1ואוחי(
־ אי 21 מ  ב

ני 20 ו בי

 שהו- יודעת,
 כרטיס-הביקור

!זאת נצלי
¥ ׳¥ ¥

 מדי מאוחר כבר עכשיו
עם

 - ביוני 21
לי 20 ביו

והיא דלי הוא

 שתשלימי מוטב אז
ש־ החדש, המצב

 עמדותייך, את תבצרי
הק כל את תגלי ושלא
 דווקא אתה אס לפים.
 להפיק יכול אתה רוצה,

 — והנאה תועלת —
 הסיבוך או העיסקה מן

 רק זה נקלעת. אליהם
 לזוגות בידידך. תלוי.

היא אס :הרומנטיים
 אס כן. תגיד — דלי
לחכות. מוטב — לאו

¥  ¥  ¥

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו

 כה. עד בכך להבחין
מ לחלצה לנסות כדי

 אותו הקשה, מצבה
להס מתאמצת היא
 תסתער אל ממך, תיר

 אם כי חזיתית, עליה
 ממושך, באיגוף בחר
 פעולות ביצוע תוך

 כך ;והסחה הטעייה
 בעזרתה היעד אל תגיע

 לא כלל והיא ממש,.
 לא אם המצב. את תלבנו ויחד תדע,
 לפרוץ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל

שני. או ראשון ביום השבוע כבר החוצה
¥  ¥

ה המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 :השם למען תריב, אל ממש. אליס, שבוע

 לאדם לגרום יכול אתה
 נזק ביותר שלילי לא

 תיכנס ואל מאוד. רציני
 עשוי אתה לתאוונות:

 מבלי לאסונות, לגרום
 אין אבל לכך. להתכוון

להי תוכל שלא ספק
סיכמו מיני מכל מנע

במישור אישיים, כים ;
והאינ האישי הכלכלי, |

 משפט גס ייתכן טימי.
 רק אותו לפתור שאפשר

ה גלה והתחשבות. רבה הבנה בעזרת
יועיל. זה !והתחשבות הבנה שבוע

מו תו :1
א ט1ג1ב ̂  ס

ר ב מ ט פ ס ב
22
22

סימפאטי, לא

ר

מאזנייס
ר 22 ב מ ט פ ס  - ב
ר 2/ ב טו ק או ב

ירוק.

ש הסיכויים כל יש — מתעקשת את אס
ש כפי יעלה העניין

 — לא אס מקווה. את
 ממנו. לשכוח יכולה את
ל השבוע, תחכה, אל

סו או גדולים רומנים
 מוטב ;במיוחד ערים

 קש־ בתיקון שתתרכז
הוותי הידידות עם ריך
 מועט כסף שלך. קות

תח אל : לקופה זורם
 היא :דרומה נסיעה מיץ

 לבשי כדאית. אך כשיגרתית, תיראה
׳¥ <¥ ¥

 אך — קדימה זינוק עם מתחיל החודש
בהכרח, אינו, השבוע
ב לתוכניותיך. חיובי
: יום ייחוד אם א׳
לבצע מתכוון אתה

מו זח, ביום תוכניות
נסיעה שתיזהר. טב

בסיבו תסתיים קצרה
 אל באסון. ואולי כים
ל לצאת לילדים תתן

השבוע. דווקא טיולים,
את הפני : עקרב בת

 ידידתך. מרכילות והזהרי לשיפוצים טרצך
¥ ¥ ¥

וסוער, מעניין מאד שבוע לכם צפוי
 פינאנסית מבחינה הן

 רומנטית. מבחינה והן
 כסף שתעשו אפשרי
 מ־ כתוצאה או בעזרת
 בלתי רומנטי מקשר

 שהחרפת־ ואפשר צפוי
 תעלה הרומנטית קה

 השתדל רב. בכסף לכם
 לסכן זלא להמר לא

כי לצורך, שלא כספך
ל להיגרר עלול אתה

בלתי כספיות הוצאות

מכתבים

ר 22 ב טו ת או  • ב
בנובמבר 22

ק ץ
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המציאות. מחויבות

0 0

חי
ר 21 ב מ צ  ־ בד

ר 19 א בינו

 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
הישנים. הזכרונות את
 מוסר״כל- תרגישי אל
 את תחיי כך. על יות

 מן יותר עוד הרגע,
;לפרנסתך דאג הרגיל.
ארוך. לטווח בייחוד

 חתום יכול, אתה אם
 או חוזה על אפילו

 גרום קבלני. הסכם על
 על״ידי למקורביך נחת
נבון. פינאנסי צעד

 בהצגות. לחזות וצאי שלך מהשגרה חרגי
¥ ¥! ¥

המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
במי ושיעמום. חוסר־כסף :הן שלך כזיות
רגי אין הפינאנסי שור
לח שתתחיל מוטב עה.

קיצו חריגה על שוב
הרגי — מעיסוקיך נית

 את תשנה לא אס לים.
להי עשוי אתה המצב,

 במישור לצמיתות. תקע
 אין דלי, בת הרומנטי,

 לרומנים רב טעם עוד
 שמא והקלים. הקצרים
 קצת משהו על תחשבי

 שני מצד רציני? יותר
רבה המדבר

י מ
ר 20 א נו  *־ בי
אר 18 בפברו

 האדם דווקא —
וכלל, כלל לך מתאים איננו -

¥ ¥ ¥
 טו׳ לבקש ממך מונעת הרבה גאוותך

הש כי זכור בקנוניות• להסתבך או בות
 היא מילת-הקסם בוע

שרים__________ הדוק ^טיפוח־ק

0 2  ^

אר 19  ־ בפברו
ס 20 ר מ ב

 תתקשה אם גם לכן,
 גאוותך, על להתגבר

 להחזיק לפחות למד
 הם אם נעול. פיך את

 — עימך להיטיב רוצים
 זאת, לעשות להם תן

ה הצעות תידחה ואל
מכ להיות עשויות

 עבורך מאד ריעות
ביתך. בני שאר ועבור

הבדיחות מלך דויד
 על שלכם והשיטתי העקבי מה״טיפום״

גזע של ריח נודף לוי, דוד שר־הקליטה
 בדיחות של מגיפה יש אומנם אם נות.
 אתם הרי טוענים, שאתם כפי השר, על

המגיפה. נגיפי את נושאים בעצמכם
באר-שבע אסולין, דוד

היעי השרים אחד דווקא הוא לוי דוד
 ומתיחס המתפקד בממשלה, ביותר לים

 מיקוד להערכה. הראויה ברצינות לתפקידו
 שר כי להוכיח עלול עליו דווקא הבדיחות

 בתפקידיו ולא ביחסי־ציבור להתרכז צריך
הבדי את המפיצים אלה כל הממלכתיים.

 מתחת זמן פצצת מניחים לוי דוד על חות
 הבדיחות יגיעו דבר של בסופו לכסאו.

ל הנזקקים החדשים העולים לאוזני גם
אליו. יחסם את ויקבעו משרדו סיוע

עלית נצרת הרשקוביץ, ע.

 מהבדיחות כך כל סובל לוי השר למה
 ממה יותר הרבה חשוב הדבר אודותיו?

 אי- לשורשי נוגע הוא חושבים. שאתם
 הערבית, החברה היהודית־ערבית. ההבנה
 על מבוססת השר, משפחת יצאה ממנה

רגישים כה הם לכן מדוייקת. הירארכיה

הפ אם אלא במעמדם, שפוגע דבר לכל
 עליהם, מהממונה או מהאב באה גיעה

 האישי. המעמד את ממחישה רק כזו פגיעה
 מאיש־ציבור רגיש, יותר לוי השר לכן

קטנים. לעלבונות אשכנזי,
בנימינה כהן, פנחס

 ידיעה ),7.2( אחרונות בידיעות קראתי
 השר של להגנתו נחלצה שלי כי האומרת

 שר־ נגד הקינטור ״מסע בעקבות לוי דוד
 לדעתי. סלידה המעורר מסע הקליטה״,
קרי מתיר כי זו, ידיעה לקרוא הופתעתי

 נמנה הראשי שעורכו הזה, העולם את
 להיווכח קורא כל יכול שלי, ראשי עם

 שר- של חשבונו על הבדיחות כל שבעצם
בעיתונכם. מתפרסמות הקליטה

 עתון הוא הזה שהעולם תטענו אם גם
 שתייצגו ראוי זאת בכל הרי תלוי, בלתי

 שנה בעוד שהרי בכנסת, שלי סיעת את
ב מקומו את אבנרי מר יתפוס ומשהו
שלי. סיעת מטעם כח״כ כנסת,

ירושלים בד־חיים, ד.

 מדי :האחרים העיתונים ככל זה בנושא
 הבדיחות ;את לפרסם דואגים אתם שבוע

 בדיחות גם שאין לא לוי. דויד על הטריות
 אחרים, אישי־ציבור ועל בגין מנחם על

 לוי דויד לעין.1 בולט חוסר־ד,איזון אבל
 טווה התוכנית ;את וורדים. להחזיר הלך

אר שימחה האוצר שר לממשלה, חברו
 הטוב הקורבן הונו הקליטה שר אבל ליך.

להק היה יכול הנוכחי שהמיטשל ביותר
 בולט לפיד בסך־הכל הוא ליורדים. ריב

היש בחברה מאוד גדול מחינה של וגאה
מראש. ׳קבועים ומעמדו שמקומו ראלית,
 של מחסהו יעל ׳נמנים מהיורדים רבים

הש בגילל דווקא ירדו ׳מהם רבים לוי. דויד
תחי השר, של מסעו זה. למחנה תייכותם

 היה אשר (את להם הוכיח רק כסופו, לתו
 אינה עדיין ׳שהשעה מכבר) זה להם ידוע

 הטלוויזיה מקלט כאשר גם לחזור, כשרה
ה תמונות בפניהם •להציג העתיד שלהם,
 ממס. פטור יהיה מכבר, זה להם ידועות

 ־נצטרך למדינה השלושים ובחגיגות ייתכן
 את בתוכנו לקלוט שהצלחנו בכך להסתפק

 נוכל היורדים את אך לוי, דויד השר
ה של היובל בחגיגות אולי כאן לראות
אי״ה. מדינה,

תל־אביב קונפורטס, יהודה

 ? מעודכנים לא אתם ? איתכם מה
הב לאוסף נוספות בדיחות כמה הנה
:לוי דוד על דיחות
 מזכ״ל לתפקיד רץ לוי כשדוד •

 יהיה ייבחר אם כי הצהיר הוא ההסתדרות
 ההסתדרות עתון את לסגור הראשון מעשו
 גם יסגור לא למה אותו כששאלו דבר.

יישאר עתון איזה ״אז השיב: אומר, את
לקרוא?״ ,לי

 הגישו כשר־ז!קליטה בחירתו לרגל •
 במתנה. ספר לוי לדוד המשרד עובדי
 ספר ״קיבלנו לאשתו: לבשר השר מיהר

 יש מה? ״בשביל האשה: השיב במתנה.״
בבית.״ אחד ספר כבר לנו

הממ השבעת ביום אמיתי: וסיפור י•
 נאומו את יעקובי גד ח״כ סיים שלה

 כהונה לכם מאחל ״אני במילים: בכנסת
 לוי: דוד כך על הגיב וקצרה.״ מוצלחת

 ?״ מוצלח וגם קצר גם להיות יכול ״איך
גבעתיים קאופמן, יוסי

ץ לשקר יכול לא
 שר־החוץ השיב לשקר,״ יכול ״איני

ה אספקת־הנשק על כשנשאל דיין משה
 בהחלט. צודק דיין לאתיופיה. ישראלית

 הראשונה, לאשתו סיפר השקרים כל את
 ולכנסת העבודה במפלגת לשעבר לחבריו

 השיג בהם הדרכים על לדבר שלא —
המס למשה שלו. הסארקופאגים את ומכר

 המסכן משה שקרים. עוד נותרו לא כן
אמיתי. מסכן אמת. לומר חייב

תל-אביב שריק, יוסף

מוונציה הסוחר — אנטוניו

 לפרסם יכולים שאתם העובדה ...עצם
 הזה (העולם לוי״ דוד בדיחות ״כל את

 בדבר טענותיכם כל את מפריכה )2111
 חופש־הדי- ומניעת ״סתימת־הפה״ כוונות

הליכוד. ממשלת על־ידי בור
תל-אביב הדפי, יורם

 )2109 הזה (העולם ״מכתבים״ במדור
 שריק ׳ויוסף סובול י• הקוראים מתייחסים

 כמומחה מוכר הוא כי מתפלא, אני (עליו
 מוונציה״. הסוחר ל״ישייליוק, לדרמאתיורגיה)

 שיילוק אומנם סימפאטיית. לא טעות זיו
 האיש אך המחזה, שיל הראשי גיבוריו הוא

 אנטונייו, הוא היצירה נקראה שמו ׳שעל
ה משיייליוק, כסף שילווה מוונציה, •הסוחר
•בריבית. המלווה יהודי
 העיתונאי אמין, לימוסטאפה שמותר מה

הזה. להעולם יאסור הישיש, המצרי
תל-אביב לבנון, אייל

 באר- מנהיגים. על בבדיחות רע כל אין
 חשבון על להתלוצץ מרבים צות־הברית

 על מאשר יותר הרבה קארטר הנשיא
הבדי שרוב היא הצרה בישראל. לוי דוד
 תדמית לו ליצור מיועדות לוי על חות
 רחוק שהוא דבר ועם־הארץ, בור של

אופי. רצח זהו מהמציאות.
פתח־תקווה קמינסיקי, עקיבא

הרכוש על מוותרים

 דויד השר ;את שילחה הליכוד ממשלת
 חזר לוי דדד לארץ. יורדים להחזיר לוי

 של מסעו לא. עדיין — היורדים לארץ.
 ששב העובדה ינוסח ככישלון, הוגדר השר

 הצליח לא לד אכן, הביתה. מדי מוקדם
 בטרם עוד לכישלון •נועד מסעו במשימתו.

ה הבדיחות אוסף הפירסומים, גיל החל.
 אלה כל — הצבאי עברו והבלטת אישיות,

המסע. לכישלון ■הרקע את יצרו
ה בפער שהמילחמה עייתיונכם, דווקא

נכשל רב, זמן דגילו על חרוטה היתד, עדתי

 השארנו מצריים, ילידי היהודים אנו,
 אנחנו, רק לא ערב. במדינות רב רכוש

 אותו מקום בכל רכוש השאירו היהודים
 התישבות נקודות על מדברים כעת נטשו.
 המדינה, הקמת למען ויתרנו כך כל בסיני.
 יבואו לשלום, מתקרבים שכשאנו שחבל
חול. של בקומץ ויחזיקו מתוכנו אחדים

 הייתי הכל, על לשמור רוצים אם גם
 ילידי ביועצים להעזר לממשלה מציע

 יכול אישית שאני לי האמינו מדינות־ערב.
 של מכירות ומקדם ״סוכן־מכירות״ להיות

 מכירים וחברי אני כי הממשלה, רעיונות
 ואת המצרים, של הרוחות הלך את היטב

 פליטות- שבגלל חבל שלהם. המנטאליות
 באם לשלום. ההזדמנות את נפספס פה

 יהוו מממשלות־ערב לפיצויים תביעותינו
 בפני אמליץ אני לשלום, במו״מ מיכשול

 דרישותיהם על לוותר מצריים יוצאי כל
)6 בעמוד (המשך
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