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תאומיס
לגי- ,שרירותיות

הת ומלא חזק חודש
 ג- חמתחיל נגשויות

 אל ממש. אלים, שגוע
 :השם למען תריב,
ל לגרום יכול אתה
 ביותר שלילי לא אדם
 ואל מאד. רציני נזק

 אתה : לתאונות תיכנש
 לאסונות, לגרום עשוי
 לכך. להתכוון מבלי
תו שלא ספק אין אבל

 אישיים, סיכסוכים מיני מכל להימנע כל
 והאינטימי. האישי הכלכלי, במישור

 שאפשר סימפאטי, לא מישפט גם ייתכן
 והתחשבות. הבנה בעזרת רק לפתור

כדאי. זה !והתחשבות הבנה השבוע גלה
¥! * ¥

מג אתה מאד. משונה
לבני־ נהדות הבנה לח

 האחת גס השבוע. אדם
לי את שפכה שפגשת

 מדי מהר בפניך בה
 הקצר לזמן בהתייחס

ובמק מכידים. שאתם
 חוסר מגלה אתה ביל

הרש לנציגים הבנה
 והסדר החוק של מיים

 מסתבך עצמך ומוצא
תני אל בכך. במה שהתחילו בדברים איתס

 את מנוחתך. את להפר הסמויה למתחרה חי
לה. שמגיע ממה :ותר לה מייחסת

לך היה שלא למסקנה תגיעי עוד
תכלת. לבשי :שור בת לדאוג. מה על

. ¥ ¥ ¥ ׳
ה לנסוע. מרבה אתה
 בדרכים לך יזמנו שבוע

 כאחד. ואהבה אהבים
 שי- ירחיקו פן היזהר
 מעליך הקרים קוליך

או של גדולה הזדמנות
עו כוח־ההרגל שר.
 שלו את הוא אף שה,

 מסוכן הוא ודווקא —
 המזלות בהיערכות לך,

 ל- טוב שבוע הנוכחית.
 להחלטות מעשי״פתע,

יכו תאומים, בת את, הנעלם. לעבר חות
 בימי בייחוד בלתי-רגיל, בחן להתברך לה

הפיננסי. בשטח בעיסוקייך היזהרי ו־ד׳. ג׳
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הדברים את לראות נסה ■ ־ .
 של מבטם מנקודת גם

 תעשה ואל האחרים,
 לאדם הגורמים מעשים
 עגמת אליך הקרוב

 טוב רצון גלה נפש.
לעבודה. חבריך כלפי

ה בסוף קצרה נסיעה
 את לו תביא שבוע

ו המיוחלת, השלווה
 בעייה לפתור לך תסייע

הצ שום לו ממתינה לא השבוע מעיקה.
 לנצל לך שכדאי כך בולטת, חברתית לחה
 אך יופייך. ולטיפוח למנוחה הזמן את
הקרוב. בעתיד ישתפר שהמצב סימנים יש
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 — בהצלחה זכית
ב לזכות עתיד ואתה
 כי זכור נוספות. כמה

 והמקוריות הדמיון
לרג נר לשמש חייבים

 מן יותר הרבה ליך,
ה והתיכנון הזהירות

 אל זאת, עם קפדני.
 הרגע מדרישות תתעלם

 לחינם לריב לא ודאג
 ומכריך. ידידיך עם

לעבו הקשורים דברים או ציוד, רכישת
 :לביאה השבוע. מאד כדאיות דתך,

ה את הבהיר, על הכהה את העדיפי
 שיערך בצבע בגדים הג׳ינג׳י. על שחרחר

לך. יועיל 7 מיספר מזל. לך יביאו
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נסיגה חלה לאחרונה .________
 לעומת אבל בעסקיך.

לא־ הצלחה נחלת זאת
הרו במישור נורמלית

הת אותו הרומן מנטי:
 זמן לפני לנהל חלת
 אל אבל יימשך, מה,

 שהוא לעצמך תחשוב
ב תחזור אתה רציני.

אש אל דבר של סופו
 אם היא השאלה תך.

 עליך לכן, מחדש. אותך תקבל היא
זו. בשאלה במחשבה מעשיך את לכלכל
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תצ בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע
מו על־כן ושוב. שוב ביוזמה, לנקוט טרך
 ,בזהירות שתתכנן טב
 בת הבאים. צעדיך את

במיו הזהרי מאזניים:
 ומספורט־ ,משחייה חד

 לפני תאכלי אל !מיס
 כוח־ לים. הולכת שאתם

יגבר, שלך המשיכה
 השבוע. סוף לקראת

תג מוצאי־שבת אחרי
למשך השפעתה בר

ורוד. לבשי קצר. זמר
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לש איך תהיה השבוע, הניקרית בעייתך
 התקריות נוכח נפשך, שלוות על מור

האחרונות. הפוליטיות
ה עבורך זה יהיה לא

ביותר. הטוב שבוע
 ובמיוחד לכתוב הרבה

תוכ מכתבים. על ענה
ל תיכננת אותה נית
סי אין — מזמן בצע
 אל אך שתתגשם. כוי

לפניך. החיים ייאוש,
 בשעות בנהיגה היזהר

היום. של המאוחרות ,,י
¥ ¥ ¥

יכו הן :קשת לבנות מאד מסוכן השבוע
בהרפת להסתבך לות

לג העשויות קאות
 אישיים לסיבוכים רום

 רב זמן ובריאותיים,
 את שתשכחנה לאחר

 מוטב, עצמה. התקרית
ב להרבות לא איפוא,
ולהג חברתיים קשרים

 אס, עם המגע את ביל
 בייחוד — חדשים שים

 .ד׳ מיום השבוע, בסוף
בהיר. צבט לבשי ד. עד

01ו1*

 את השבוע, הקובע, הוא אריה, מזל בן
 על לחסד. או לשבט ענייניך, התפתחות

מ גדי, בת היזהרי, כן
 לתיסכוליך פורקן לתת

 ההתמרדות ולהרגשת
 לציית לך מוטב שלך.

ובכ מבוגרים לאנשים
צע כל את לשקול לל,

 בריאותך אם דייך.
 אל ככה־ככה, היא

 ואל בבריאות תזלזלי
ב חברותיך את תחקי
שמו מה כל לא אוכל.

 מארץ המגיע מכתב לך. גם מותר להן תר
 מעורר אך מנוחתך. את מטריד רחוקה

 אותך. יהלום זה לבן, לבשי געגועים. בך
¥ ¥ ¥

 השטחים. בכל מפתות הצעות של שבוע
מוג לפעילות יביאך ובירורן בהצעות עיון

 אושר לך1 שתסב ברת,
 תשכיל באם ועושר,
 הטובה בהצעה לבחור
 מרובה עייפות ביותר.
 סוף לקראת לך נכונה

 את לעניין נסי השבוע.
 סוף בנסיעת בן־זוגך

 את שקט. למקום שבוע
בהי צבעים לזה. זקוקה

מאד. אותך יחלמו רים

מכחכים
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 אלייך נמשכים החזק המין בני :דגים בת

 תשומת״הלב, מלוא את לך ומקדישים
 שהסכס״אפיל מאחר

 בימים מתחזק שלך
כא רבה. במידה אלה

 משיכרון תשתחררי שר
 אם תעשי טוב הצלחה,
 איך להרהר תתחילי

 ההתפתחות את לנצל
עתי לשיפור החדשה

 אל _ והעיקר דך,
 פנים בשום תזניחי
ותיקים. ידידים ואופן

אר ו9 בפברו
במרה 20

)8 מעמוד ;המשך
 הדאשיד בימים לפחות ביחידות, גלויות

המהפכה? של נים
 הדיווי- היתד, ביותר והבולטת דוגמה ד
 לי סותר ואם צ׳אפאייב, של האגדתית זיה

 ישדד, ישיצוחק חושב אני רם, ■בקול להרהר
הדוג לפי הפלמ״ח את לבנות גיסה המנוח

 חייו !דו-ך מסויימים, ובמקרים הסל מה
 (אגב, האגדי צ׳אפאייב של לזו דומה
 לסוסר־מישמעח ושם־ינרדף הסובייטי, בצבא
צ׳אפאייב!). היה...

 במילה־ הסובייטי בצבא למי׳שמעת !אשר
 ישילמישמעת נשבח בל השנייה, מת־העו׳לם

 פוליטית אינדיקציה קודם־כל יש יזה בצבא
 סכל וקיים היה זה צבאית. אחר־כך ורק

 ׳אני כך ואפילו מובנות. מסיביות הזמנים,
 במיילחסת־ ,אישית התנסות מתוך יודע,

ה !שהיתפקידים ׳נסה יכל השנייה, העולם
 יותר מסוכנים היו היחידה על מוטלים

 קיים (זה יותר רופפת היתד, יבה המישמעת
הצבאות). בכיל

 עניין בבר זה הדבר, יכך ומדוע לימה
 ׳אנאלוגיה לעשות אפשר באן גם יאבל אחר.

הפלימ״ה. עם
לוד קנובדר, יוסף

? העקרדן איפה

•  •  •
יוה! אנהריה
המב חברת־נסיעות של במודעה עיינתי

 לסמוך הישראלים התיירים מציבור קשת
 והנה, באירגון־טיולים. ניסיונה ועל עליה

שהחברה מצאתי הטיולים אחד במסלול

בטיול דרך״ ״סימני
 הכחול, המסגד עם איסטנבול ¥

האק והשוק טופקאפי, ארמון
תורכיח בירת של המיוחד זוטי

 תורכיה״. ״בירת באיסטנבול, ביקור מציעה
 איסטנבול על יודעת שהחברה מד, זה אם

 שהיא שהטיולים ספק אין תורכיה, ועל
 כל מבין ביותר המפתיעים יהיו מציעה

הישראלי. לתייר המוצעים הטיולים
תל־אביב לוי, ת•

לקנוסה ההליכה בעיקכות
 ״ישלו־ ׳והילד הלאומית הגננת בין רוחש׳יח

עכשיו״. מיק
 לשחק אסור ׳שליומיק. !״נו־גדנו :גולדה

 לשחק אסור יאז ׳נגדנו העולם יכיל בקקי.
בשלום.״

 בקקי לשחק ירוצה כן ״אני של׳וימיק:
!״ובשלום
 לכן, להשמידנו. חוצים ״׳סולם :גולדה

 שיחק ובשלום. בקקי לשחק אסור ירע, ילד
 ילד גיוישי־אמיוני, •שלך, הנחמד החבר עם

 גדולים, ׳שטחים לך יש שכמוך. ליא-ניחימר
\״ רע יילד

 ירוצה לא ואני נחמד, כאן ״׳אני :׳שלוימיק
 ווהל;א־נחםד-מאר, הרע ליילד מרינה לתת

 פויה! הם פלסטיניק. שלו ולחבר ואסר,
 היתנחליויות יבנה שמנסמיק חוצה לא אני

לשכנים.״ ומפריע רע ׳שזה יגידו ושכולם
 כן נם אתה חמודי, מאד, ״טוב :גולדה

ירוש טוב ״לד אתה ׳שלי. קיוקצלה נחמד,
לים•.״

ראשון־לציון ס., עדי

נחמד מצב
שבדרך: והמלחמה השלום, לעניין

 שנטמן ישן, מוקש על עלית לא הנה
 עם מסוקית חולצת לא הנד, / שרירותית

ב הוטמנת לא הנה / שוטף עורקי דם
הכבדה. אדמה

 החול / אליך שורק והוא גדול המידבר
 כמו עימו לך / לכפותיה נעים שלו

 למעוך בלי עכשיו, לד / צהובה שמש
 לפני עכשיו, לד / תרמיל בתוך בגדים
רגליך. שתי קוטע הנה / קוטע ישן מוקש

< < על יושב אתה
ו / הבריכה שפת

 בברי- מים בד, אין
מט וגם כת־הבטון

 אין נחושת בעות
 הפועלים / בה

(ה המים מרוקני
 מילאו מרוקנים)

 / במטבעות כיסיהם
מ תציל הצדקה

מוות.
מ יושב אתה
וה הטוב רצונך
נכה- / : חופשי
דישיעל מתקרב גלגלים

ה הפוליטיות, ההתרחשויות ׳כמערבולת
 לפוליטיקאי מאד יקל והחברתייות מדיניות
 עקרוניות, מהתחייבויות להתעלם ישראל

 ירק מדברים, שהכל בתקופה לדבר לא כביר
 אמת, ׳שלום עכשיו״ ״שלום על מדברים...

סתם. ׳שלום על לא רק
 ׳סעיף יש שבו הקואליציוני ׳להסכם כוונתי
 אגד הצטרפות מיום ישנה ׳שתוך מפורש,

 הממשלה ראש יגייס לממשלה ישראל דת
 — והנה יהודי״. ״מיהו חוק לתיקון רוב

!בלום ושיום זזולסת, המובטחת השנה
הכנ בספריית ׳ח״כים כמד, ׳שראיתי "היות

 במדוד ואף הזה העולס ׳בדפי מציצים סת
 אלד, שורות כותב ■אני ישלו, ״מיסתבים״

 יעיין ישראל אגודת מח״כי שאחד בתיקווה
 בנדון ׳ויפעל זה מיכתיבי !את ימצא במדור,
 זיד, עיקרון שליו. המיפלגה להבטחת בהתאם
עיקרון.

ירושלים אריאלי, דרור

 על מתקרבת נכה גם הנה / ממונע כסא
 אלומיניום מקל עם עיוור הנה / כזה כסא

ש עיניים מיאור / במקום מתכת חש —
 לפני פעם אף זרח לא כמו / בהפגזה גווע

 עוד רק המצב, נחמד, ממש / המלחמה.
 עיוור עוד עם יעבור כלב שאיזה חסר

נוסף.
 / חי עוד חושם אשר הבודדים מן אתה

 הנכים כל בין אחד בריא כמעט אתה
 מתים היו ובעצם / כיסאותיהם על הנהים

 וחילופי שלום בוא עד לעד אתך להתחלף
לפחות. שגרירים

תל-אביב דישי, שאול

הפין טלאי
 בר־דג(העולם ישראל הקורא של מכתבו

 סבור בר־דג בתדהמה. היפני )2121 הזה,
 חפור שלט הנושאת שבחורה מה, משום

 מתח׳/ מפיג ״הזיון בי המציין חולצתה, על
 אל לגישת לי (״התחשק זונה ׳כהכרח הייא

 או לוקחת?״) הוא במה ולשאול הגערה
 אינם בעמים, הנבחר בהיותם שהקד,׳ודים,

 המילה על פס לשים לי (״התחשק מזדיינים
 שהנערה על מתלונן בר־דג מד יהודי״).

 ״לא האומר ושלט לחולצתה תפרה לא
׳תחמוד״. ״לא או תנאף״

 ש־ הוא בידוע הטעם, ;אנין אדוני ובבן,
 ובעד למען עורכים לא והפגנות שלטים
 על ׳והמקובלים מאליהם המובנים דברים
 רעייון עבור מפגינים כלל בדרך כולם.
 ה־ זהו ואכן, נפוץ. ובלתי מקובל בלתי
כנראה. יבו, דוגלת שהנערה ירעימ

דוג מיוחד, באופן היהודי, העם מורשת
 כדי ורק אך נעשה מיני שמגע !בכך, לת

 לשם כזה מיגע ואילו צאצאים, להעמיד
 וקירבה, יאהבה גיולוי המתח, הפגת הנאה,
ל אסור ומדוע בסכס, רע מה הוא. יאסור
 לשאת? שברצונה שלט כל לשאת נערה

ל !שהוכרחו היהודים את הזכרת במכתבך
 ישני מדוע צהוב. טלאי בגדיהם על תפור

 מעורר מין האם ? במוחך נקשרים הדברים
 הטלאי כנשיאת והשפלה זעם רגשות בך

? הצהוב
ארה״ב אינדיאנה, רוקח, עפירם

צודקת לעולם טעות.
 מבשר 7.6.78 מיום אחרונות״ ״ידיעות

למצ ישראל בין המיניים ש״המגעים לנו
יחודשו.״ לא ריים

 ואון ,חצי־שלום׳ אין שלנו בבעייה אך
 ב* שנכבשו השטחים מן ,חצי־נסיגה׳

 לדבריו, מצרים. ;שיא אמר — ״1967
ל המשא־ומתן בקיפאון אשמה ישראל
 יחודשו, לא המיניים■ והמגעים — שלום
 בהן שיהיו■ הצעות, תעלה ישראל אם אליך

חדשים. יסודות

 את דופק מי ברור לא עדיין לנו אבל
מי.

גיבעת־שמואל דפידיאנו, ישראל


