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 לקית בה קלה, מחלה
תע השבוע, בתחילת

אח להשאיר בלי בור
ה בחיי עקבות. ריה

מש חל שלן אהבה
תת עליו גם קטן. בר

 אם רק אבל גברי.
 להתנהג. איך תדעי
 לו ותני אותו פנקי

 האחד הוא כי להבין
 אחרת בחייך. ויחיד
 טלה, בן לך אותך. לעזוב עלול עוד הוא
 :דבר בשום תצליח לא יבש. שבוע צפוי

 המשפחה. בחיי ולא בעבודה לא
 את להשקיע אלא ברירה לך אין
שלך. השפות בלימודי כולך כל
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 על השבוע תסמוך אם
 ולא שלך, האינטואיציה

 החלטות לקבל תהסס
הכס במישור חשובות

 לרשותך עומדים פי,
 לעשות רבים ;זיכויים
ולהב מצויינת עיסקה

 לאורך עתידך את טיח
אי ההחלטה אם ימים,

 את הפעל בידך, נה
 בר על השפעתך מלוא

 לקבל אותו לשכנע
 להש־ עליו להצליח

— שור בת ם.
מקסים. גבר

ל 2י פרי א  • ב
אי 20 מ ד

 והשתדל הסמכא,
 כדי עמדתך. את

 הגית בנימוקים תמש
זה בשבוע תכירי

ני 2ו  - ביו
ביול* 20
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 על לשמור תופלי אם
 דומה מיסגרת״חיים

 כה, עד היית בה לזו
 תק- החדשים, בתנאים

הבע על במקצת לי
 מוטב — לא אם יות.

 עם איש על שתסמכי
 :העיקר נבון. שיקול

 לבוא ולא להגזים לא
 תזניחי אל ריב• לידי

 תאומים, בת אותו,
 יחסר שלא והשגיחי במסירות בו טפלי

 לתשומת-ליבו זה את יקח הוא דבר. לו
כגמולך. — הזמן בבוא — לך ויחזיר
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 אך מעלה, אינה פזיזות

טו אינה הססנות־יתר
נגזר״ אס ממנה. בה

 עשה להחליט, עליך
 תישאר אחרת זאת,
הצדדים. משני קרח

 הקדש שהחלטת, ברגע
 ליבך תשומת כל את

להו כדי יכולתך ואת
לפו החלטתך את ציא
יק בטחונך חוסר על.

 ממקור ולבבי חס יחס בעקבות השבוע, טן
השבוע. קינאתו את תעוררי אל צפוי. בלתי

¥ ¥ ¥

בהצ תסיים השבוע
 לקחת בו תפקיד לחה
חו אתה בעבר. חלק

ה לעבודתך שוב זר
מהת היזהר קבועה•
 לבין בינך נגשויות
האנ לעבודה. חבריך

 בך שמקנאים שים
מיש־ שתעשה מחכים

__________ בהם להשתמש כדי גים
ר עי קצת עם נגדך.

שבפניך. המכשולים על להתגבר תוכל נות

¥ ¥ ¥

 השבוע המזלות כל
אידיאלי. חודש מראים

ולי לצחוק יודע אתה
 המשך מהחיים. הנות
ה התחלת. בה בדרך
 מבת ציפית לה עזרה
 בחיים מתגשמת. זוגך

ה הצלחה. הרומנטיים
קי אותו הקריר, יחס
 הולך זוגך מבת בלת

 את הקפא ומתחמם.
 אפילו הקרוב, לחודש העסקיות תוכניותיך

הי אותן. להגשים הזמן שזה לך נדמה אם
 בערך תפריז אל זה. בשבוע מהימורים מנע

אכ תנחל עוד אתה דבר של בסופו עצמך.
לחופשה. צא כן על מנוחה. לך מגיעה זבה.
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תשו כלפיהם גלה בני־משפחתך, לטובת
 פי על אף זה. את יעריכו הס לב. מת

 . זאת יביעו לא שהם
מאז בת חוץ. כלפי
 הפתעה לך נכונה ניים,

 הכלר'מכיוון מן יוצאת
 כי ציפית לא שלגמרי

 תשיגי השבוע תבוא.
 אם ניכרים, הישגים

כוחו את לנצל תדעי
 מועילים לדברים תיך
 בת הבל. לדברי ולא

־׳ ורוד. ליבעד מאתיים
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לעצמך. חזרת ממושכת, חפסקה לאחר
היח השלווה את נצל
 נהנה אתה ממנה סית
 מעמדך את לקדם כדי

 על עין פקח בעבודה.
 הכפופים ועל שותפיך

 להעיר תהסס ואל לך,
מתרש הם כאשר להם
הרומנ במישור לים.

ליח תניח אל — טי
 קצת המתוחים סים
אותך. להדאיג בבית
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 בחוקי תזלזל ואל מופרזת, מאכילה הישמר
 עלול שכנים סיכסוך בדרכים. הבטיחות

 אי־נעימות, לך לגרום
מעו להיות תתפתה אס
המי על יתר בו רב
 על תסמוך אל דה.

המטפ־ המלאכה בעלי
 ובדוק בחפציך, לים .

 בת עבודתם. את היטב
 להיות תפסיקי :קשת

 תשאלי ואל ביישנית,
 אם הזמן כל אזתו
אוהבך. באמת הוא
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רומנטית. מבחינה נפלא שבוע לך מצפה
 על תפוצה סוף־סוף

 והכאב עוגמת״הנפש
ה בפרשת לך שנגרמו
שנס הגדולה אהבה
 נסה מזמן. לא תיימה
לנ נטייתך את לכבוש

 החדש בבן-הזוג קום
עו שהישן מה כל על
 אליו והתנהג לך, לל

 נסיעה לו. שמגיע כמו
אותך. תפתיע קצרה,
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מאמצי לגבי ביקורתי מדי יותר תהיה אל
האח של ועבודתם הם

 מה לך יש אם רים.
 אך זאת, אמזר להעיר,
 ולא עניינית בצורה
 שמור מבטלת. בנימה

תקי עבודה יחסי על
ב לתמורה ותזכה נים

פי גישה מטבע. אותו
 תוכיח לבעיות לוסופית

 כמשתלמת עצמה את
י* סבלני. היה בקרוב.
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 השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת

 לכל תזדקק הבא בשבוע מנוחה. לצבור
וה הפיזיים כוחותיך
דגיגה, לך גם נפשיים.

 להפסיק השבוע כדאי
 וכה כה בין להתאמץ.

 בטיר- עמל תראי לא
 זאת עם יחד חתך.
 מזל בני לכם, כדאי
המינים, משני דגים

 לשעת לחסוך להתחיל
הבשו לעומת מצוקה•

 עתידכם הרעות רות
אושר. בחובו צופן

מכתבים
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מישר עשו לצערי, לכל. הכשר הוא צבא
 י פרוסית־מליטאריסטית. מדינה אל

 צעירים חיילים הורסת הזו הפרוסיות
 ש־ יבינו כבר מתי הצבאי. שירותם בזמן

 והשפלות טירטורים בחיילים, התעללויות
 אם אסון אין טובים. חיילים מעצבים אינם

 יכול הוא כשאין משירות, חייל משחררים
 כחייל עתידו את להרוס מבלי בו, לעמוד

וכאזרח.
 בצה״ל שירתו שלא שרים סובלים אם

 סמל על בביתם היושבים ובחורי-ישיבות
 בבית להשאיר יש קואליציוניים, הסכמים

בצה״ל. לשרת יכול שאינו צעיר
תל-אביב כר־גיורא, יחזקאל

לאומית סכנה
 לקרב עדים אנו האחרונים בחודשים

 שרון, ואריק דיין משה בין המתחולל עז
 כי נראה השקרנים.״ ״מלך התואר על

 ההגמוניה את להפסיד עומד דיין משה
 מצפה אני היום. עד זה בתחום לו שהיתר,
 שבו בחו״ל, שרון אריק שיעניק לראיון
 ההתנחלויות. בנושא שקריו כל את יבהיר
התי יבוא יופתעו,״ ״נורא שכולם ואחרי

 יכול שאינו מפני זאת עשה שהוא רוץ
 יותר הרבה שרון אריק לדעתי, לשקר.
הלאו הטיפשות שר המר, מזבולון מסוכן
מית.

תל־אביב אפקה, מיזרחי, אלי

 להפסיק כדי בגין מנחם יתערב לא אם
ושר■ שר־הביטחון בין האישי המאבק את
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 ממשלת־ד,ליכוד. תיפול שלו, החקלאות
 לעזר שרון אריק בין היום שקורה מה

 שימעון של מהחתירות יותר גרוע וייצמן,
 ממשלת בתקופת רבין, יצחק תחת פרם

המערך.
תל-אביב גלעד, אריה

 רק להסתפק צריך אינו וייצמן עזר
 אם להתפטר. חייב הוא התפטרות. באיומי

ש כמי הרי אינטלקטואלי, יושר בו יש
 להכרה ומגיע ביטחון־ישראל על מופקד

 כפי בביטחון פוגעים בממשלה ששרים
המסק את להסיק עליו אותו, תופס שהוא
ויו העם באהדת יזכה שהוא בטוחני נות.

 האמיתית האלטרנטיווה ■את אז לגבש כל
 המוליך שילטון — בגין של לשילטונו

חדשה. שואה לקראת העם את
ראשון־לציון ארואטי, מ.

• • •
אפור טגק על משיח

 ־3 בית־ישראל המוני נתבשרו עתה זה
 המיס־ של אדיר הישג על ניצחון תרועות

 קידוחי־ הפסקת :ונאמניהן הדתיות לגות
 שצעד ספק אין שבת. בימי באשדוד הנפט
 המשיח. בוא את ומקדם מקרב זה נועז

 הצליחו והמפד״ל אגו״י שאנשי אחרי
 נטויה מצה״ל, הדתיות הבנות את לשחרר

אי כגון: אחרות, מפוארות ביוזמות ידם
 מדינת־ לתוך פורנוגרפיה כל הכנסת סור

יו אגו״י ח״כ וכשנשאל הקדושה. ישראל
ב השיב פורנוגרפיה, היא מד, גרוס סף

 מה אומרת זאת ״מה אמיתית: תדהמה
כמובן.״ עירום — ל פורנוגרפיה זה

 בן- רפאל, של הנהדרות התמונות כל
והסר בפלייבוי הצילומים ועוד, טיצ׳לי

פורי בעיניו הם פליני של הנפלאים טים

 הפורנוגרפיה הגדרת זוהי אם נוגרפיה.
להפ הדתיים שבכוונת מכאן ללמוד ניתן
 מישחקי למנוע בשבתות, המיסחר את סיק

 וכפי בשבתות טלוויזיה ושידורי כדורגל
 מדי- את ״להפוך — לורנץ הח״ב שאמר

 מסורת.״ לשומרת נת־ישראל
ה שותלי השתלות־הלב, מונעי ידידי,

 המשיח יבוא לא כך הממיתות: שרשראות
 אפור!״ טנק על אלא לבן, חמור על רכוב

תל-אביב ורטר, יוסי

לרב התורה, גדולי למועצת הכבוד כל
 מאגו״י הקואליציה לחברי הראשיים, נים

ה ממשלה מאחרי המתייצבים והמפד״ל,
לע אל־על של התחזוקה עובדי על כופה
 ותבורכנו עימכם השם יהיה בשבתות. בוד
 שיש, למסקנה לבסוף שהגעתם כך על

עוב להכריח צווי־חירום באמצעות אפילו
בשבתות. לעבוד דים

אונו קרית טמן, נחום
• • •

עבות שי הרב תו חרא
 שערים, אגודודישראל, פועלי בעיתון

 הרב שאמר דברים פורסמו ,27.2.78 מיום
 יוסף, עובדיה לישראל, הספרדי הראשי
 גם פורסמו אלה דברים הטלוויזיה. בגנות

 ירושלים. בחוצות שהודבקו במודעות־ענק
הט הכנסת ״עצם השאר: בין שם, נאמר

 מי לכל גמור איסור הוא בבית, לוויזיה
 מושב בה שיש שמלבד האמת, על שמודה
 שהיא בה עוד עצום, תורה וביטול ליצים
 הרע יצר שמגרה ולענה ראש פורה שורש

 מחזות- נגעים, מראות, על-ידי בעצמו
 ודד הפריצות דרכי ובכל ומדוחים, שווא

 ה/״ עשה אשר הרעות תועבות
 עובדיה לרב הפריעה לא זו הצהרה

 בעת הטמא, המכשיר למען להצטלם יוסף
 לשם איתו לקח הוא אגב, בספרד. ביקורו

הטלוויזיה. צלם את
ירושלים אדלה, י.
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סעודי ח בשיי דיין של דיוקנו

ב הרבה וקוראה בטלוויזיה צופה אני
 שר־הביט־ אשת דיין, רחל על עיתונות

 ואורח עיניים, המנקר שלה, הביגוד חון.
 אורח־חיים מזכירים הזה הזוג של החיים

 ואבו־דאבי. מסעודיה עשירים שייחים של
מפוא בבתי־מלון רק נמצאים הם תמיד
 יכולים הם הרוחות, לכל מאיפה, אז רים.

נע זוג קניית אשר השכירים, ללב להבין
בשבילם?! משמיים עונש היא ליים

תל-אביב גולן, דות
• © •

יו&י ועל טימטוס על
 להודות מוכרחה אני נאמנה בקוראה

 אמיתי. לזעזוע לי לגרום הצלחתם שהפעם
 בעיתונכם קראתי חודשים מספר לפני

 לא מור. רינה תבל, למים שהוקדש ראיון
 בעלי לדברים לא אפילו לגדולות, ציפיתי

 לא נבחרה היא סוף־סוף מינימאלי, תוכן
נקודה. יפה. היא שלה. המישכל מנת בגלל

 של כקרובה לליבי. נגע העניין אבל
 מור, מיס של גילה בנות נערות, מספר
 עלי התקשה בצ׳ילה, ונאנסו עונו אשר

למי שהתייחסו שלה, ביטויים כמה לשאת
הנרצ מספר לגבי שלה האיכפתיות דת

כש כי בצ׳ילה. שלה המארחים בידי חים
 ארוחת- לסעוד לו איכפת שלא טוען אדם
 בני־אדם, רבבות רצח אשר אדם עם ערב
 אותך. משקף זה הרוצח. את משקף זה אין

מור. למיס מחמיא בדיוק לא זה במיקרה
למק קיבלתי האחרון הזעזוע את אבל

 איטלקי לעיתון שהעניקה הראיון רא
 אוסף ).2113 הזה העולם לאונס״, (״ניסיון

 קטנות, רמאויות שקרים, של נדיר כה
 לא מזמן טימטום, ודברי שטויות סתם

- ראיתי,
שלי דפים לבזבז כדאי אם היא השאלה

 ביגלל שאולי כזה, תהומי טימטום על מים
ל מציעה הייתי תופעת־טבע. הוא ממדיו

 ארוחת- נהדר: רעיון לממש מור מים
 האם־ קציני ותיקי עם ברומא, חגיגית ערב
 שהם העיקר רצחו, כמה חשוב לא — אס

נחמדים.
תל־אביב האץ, נ׳ואנה

• • •
בעיניים עלינו עוכדיס

 בטלוויזיה ששודר הסקץ' את שראה מי
 שר־האוצר פין במיסדרוך ״העימות על

 ההסתדרות מזכיר לפין ארליך שימחה
מההרג- להשתחרר יוכל לא משל, ירוחם
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