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הקרו שהאנשים וההבנה האהדה למרות
כל מגלים אליך בים
 את לפתור תיאלץ פיך,

 לך המציקה הבעייה
 נסיונו- עצמך. בכוחות

ייכש לך לעזור תיהם
מיו מתח ויוסיפו לו,
 גרוע שהוא למצב תר

נ הפתעה בלאו״הכי.
לק לך צפויה עימה
 וכן השבוע, סוף ראת

 טובה לגמול אפשרות
 הזהרי קרוב. לידיד

 את המסתירה ביותר, קרובה מחברה
 חלקלקות. דברי של במעטה מחשבותיה

* *
לחלו השבוע יתערפל שלך כושר־השיפוט

 מפגישה כתוצאה טין,
 טיבם שאת גורמים עם

לקלוט. מצליח אינך
 תני שור, בת את,

חו שלך ההומור לחוש
ו הצחיקי צחקי, פש.

האו כי רגע. כל נצלי
זמני, רק הוא שלו שר

 חוץ דבר. של בסופו
 השבוע לך צפויות מזה,

 רגילות בלתי־ הפתעות
תלויה שאינה בלתי־רגילה, ופעילות

 .לאדום. אמונים תשמרי השבוע השני. במין
* * *

 השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עננים
 שישי או חמישי ביום
 שלן. האהבה חיי את
 — נשוי אתה אם

 סוערת מריבה תפרוץ
 אם אשתך. לבין בינך

תי — חברה לך יש
תאו בת את. גם פרדו.
 דבש תלקקי לא מים,

ל תיפרדי את : השבוע
ה מאדם ארון זמן

 אלין. מאד קרוב
ידידיך. את תרחיק המופרזת שתייתן
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כספיות. להתחייבויות מלהיכנס מאד הזהר
 לעיסקות תיכנס אל

 לבדוק בלי חדשות
זאת, עם היטב. אותן
 לעריכת מתאים הזמן

 לטווח כספיות תוכניות
 עצתו על סמוך ארוך.

ב ידיד, של ותבונתו
במח נולד אס עיקר
חו של הראשונה צית
 עשוי אתה מרס. דש

 מאד רב סיפוק לשאוב
 השבוע. בסוף שיתרחש חברתי מאירוע

+ + *
 הכל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא
 ממצב מוצא אין ושוב

 הופך אתה — מסובך
 נפתר הכל אחר. לאדם
בע בלי חלק, בנקל,

 טוב בו שבוע זהו יות.
ב תרבה אם תעשה,
בבי חברתיים, קשרים
 עם ובפגישות לויים,

הש המינים. שני בני
 במיק- היזהר, אן תזף
 הנשימה דרכי על צת,

 בהיר. בצבע בגדים לבשי לביאה, שלך.
+ * *

בחוסר־ביטחון הכרוכה ■הטבעית, יהירותו
אותך תוריד משווע, _

 תדעי לא אס שאולה,
ול שניהם את לרסן

אמי מידה להם הוסיף
חוש־הומור, של צה

 מתכונותיו אחת שהוא
 לא זה ביותר. היפות
אותך: רוצה לא שהוא

 שאת בטוח שהוא זה
— אז אותו. רוצה לא

האמת. לו גלי ! קדימה
 לבלום עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה

לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמותך.

111 :]11111■ 11■

׳נתונה
■ 3321213

1עןןו

•י 11 1ש
מבר ב  •־׳ בנו

ר מב צ בד
23

20

פעי לך צפוייה השבוע
 הרגיל, מן קשה לות
 בלתי״שיגרתית, וגס

ש בשבוע כמו ממש
 לאסוף עליך יהיה עבר.

הפי כוחותיך, כל את
 כדי והנפשיים, זיים

 שיוטל במשימות לעמוד
 תדע אס לבצען. עליך

 חולשות על להתגבר
 — שלך מאד קטנות

כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס נסה תצליח.

* * *

מתמיד, יותר השבוע, נראה
:עגול ולא כשטוח
 לא דבר שום כאילו

 זוהי להשתנות. יכול
 שחסר מה כל טעות.

חד היכרויות זה לך
של עצתם או שות,

 אשר ותיקים ידידים
הרפת הם כי זנחת,
לטעמך. מדי קנים

 תסתיים טובה עיסקה
שבת בימי במסיבה, י"
במ הרבה בכלל, הבאים. ראשון או

דלתות. בפניך פותחות הן : עליזות סיבות
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 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
 ממש במשבר. אפילו
ל הצלחת שלא מוזר

 כדי כה. עד בכך הבחין
 ממצבה לחלצה לנסות
מת היא אותו הקשה,
 ממך, להסתיר אמצת

חזי עליה תסתער אל
 באיגוף בחר אלא תית,

 ביצוע תוך ממושך,
 והסחה; הטעייה פעולות

 היעד אל תגיע כך
 אם המצב. את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה

 לפרוץ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא
חמישי. או רביעי ביום השבוע כבר החוצה
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 לא גדי, בת שלך, האהבה חיי במישור
מרעי שינויים יחולו .*

 בגסות תידחי אל שים.
הנלהב, מחזרך את

 חשה שאינך למרות
 תני משיכה. כל כלפיו
שלו; את לעשות לזמן

 תשתנה שהרגשתך או
 שהוא או זאת, בכל

גדי, בן ממך. יתייאש
הנוח, אופיין למרות

ל לעתים נוטה אתה
בידיים. עצמן קח פרועות. התפרצויות

¥ ¥ ¥

 אוהבת — איתך רבה — אותך אוהבת היא
 שקובע. מה וזה אותך.

 תתחשב אל כן על
 את, קטנות. בסערות

 אם אותו פנקי דלי בת
 חלק זה מתקצף;: הוא
 :עסקיך העניין. מן

 בתנאי ורודה, תחזית
 תעשה ולא תתלהב שלא

ברי נחפזים. דברים
 _ אתה ככה־ככה. : אות
 עצמך. על לשמור יכול

 עויי־ מזלות מיספר קיץ שעדיין למרות
זהירות. מעט השבוע. ריאותיך את ניס

¥ ¥ ¥

 כשיג- השבוע נראה ראשון ממבט אומנם
 הוא אך ומשעמם. רתי

תחי את בחובו טומן
 הכרעות קבלת של לתן

בת בעיקר חשובות,
 מחלה האישי. חום
 אותך שתפקוד קלה

תג דגים, בן השבוע,
קל, לזעזוע לך רום

 הוא העיקר שיחלוף.
וטוב, הרבה לעבוד,
במי להתעייף. ומבלי

 תהסס אל :העסקים או העבודה שור
 בסופו עליך; לממונים או לבוס להתחנף

 דגים, בת לן. יועיל רק זה דבר של
בהיר. צבע וליבשי הופעתך, על שימרי

מכחכים

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א בינו
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אר 18 בפברו
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וייצמן? לי דרוש מדוע
 דואר. כיום, רדיו מקלט ׳שפותח ׳מי ■פל
ה אמצעי-הקש׳ר של ובוזזו ׳התוהו כיצד

 משנהו, לתחום ׳אחד הנכנסים רשמיים,
 המחשבה. וריכוז השמיעה יכולת את מסבך
 מתחילות המתוחכמות ■שהמערכות ׳בז׳מן
 בגוח־עצמן לחוץ ואלקטרוני, ׳בקצב לנוע

 עד־ ,והלאה הלאה התאוצה !את ׳ולהגביר
 מש׳בר־הטילים בזמן שקרה כפי אין־סוף,

 בלתי ניצוץ כאשר . ;בקובה הסובייטים
 אז ,שנוצר ובמתח היה יכול קטנטן צפוי

 דמגוג גוג מילחמת שלא־בכוונה להדליק
 ■אז וברית־המועצות, ארצות-ה׳ברית ׳בין

 קשר־איזשי- יבדבר הפשוט הרעיון ■נולד
 בוושינגטון הבית־הלבן ׳בין בטלפון, ישיר

ההם״, ״הקו שנקרא במוסקבה, והקרמלין

 ב־ הימאים לצד בגלוי והתייצב סבו שם
 עמד אחר״כך המפורסם. ״מרד־היסאים״

בינ סנסציה שהפכה פרשה של במרכזה
 על ניו״יווק נ׳מל את עזב כאשר לאומית,

 מלב־ים ושלח אישור ללא ספינתו סיפון
 פרשה אותה בעקבות מוזרות. תישדורות

 הד״ד משמש האחרונות בשנים ׳מהארץ. י׳רד
 קארג׳י בבית־החולים רפואי כחוקר גרץ

. בפירנצה.

מילים לסיד־סולי מומחה
 שהימצאות הליכוד, ממשלת אנשי טענת
 פגזי־הות׳ח יריות בטווח יהודים יישובים
 — שלום הסכם כריתת אחדי — ערביים
צורב עלבון היא ישראל השמדת פירושה

)1978( וכרופא )1952( כרב״חובל נרץ אדן
וקנוניות״ סכסכנות זדון, ״קינאה,

 הפרטי האנושי היחס את לנצל שאיפשר
 קנדי ג׳׳רן הנשיא בין האישית וההכרה

 את לנטרל מנת על סרושצ׳זב ניקיטה ׳ובין
 ו׳לא״בוד־׳לדעת לאבדון המטורף המי,רוץ

האטום. במילחמת
 יחסי־אנוש נוצרו כי ישחאל עם זכה

 שלנו עזר בין פרטיים ולבביים תקינים
 אל- המצרי והנשיא .המצרי עמיתו לבין

 תישפור רכה ״לשון בטתפונת: סאדאת
 במקום הלשון״. ביד וחיים ו״מוות גרם״

 זילזו־ גידופים, חירופים, קללות, איומים,
 נוהגים האויקנים הצדדים — ׳עלבונות1׳ לים

 ;פנים־אל־פנים בפגישותיהם למופת בנימוס
 אלא פיהם, לגבל ■יודעים ■מפני,שאינם ;ולא

 וחניתותיהם לאיתים חחבותם ״וכיתתו ׳ברוח
 ולא חרב נוי אל גוי ישא לא למזמרות;

מילהמה״. עוד ילמדו
 מלך — קין בגלל כי ישראל עם ייתן האם

 של ■והקנוניות הסכסבנות הזדון, הקינאה,
 שרון, אריק החווה, בעל — הפוליטיקה

 החם״ ״הקו על לוותר ישראל עם יצטרך
 ■חיים בעת־ימשבר הישיר האישי ׳והקשר
 האמנם י המצרי בצבא השליטים עם ומוות

7 דבר שום למדנו לא וגם שבחנו לא
 עזר האלוף של הצבאי המזהיר עברו
 ערובה הם נושא, שהוא ׳והשם וייצמן
 מדינת־ישראל את ׳ימכור לא שעזר נאמנה
 האיש כדרך ינהג או שרוך־זנעלים בעבור
כב המוכר שיינרמן, הצאן, הומר היפה,

 פצעי בשוק־העיר. וקבאב לשיישליק שים
 ערובה שאולי, ■של ופצועיו נאמנים אוהב

 בעצמו יכנס ולא אותנו יכניס לא שעזר לי
 שיש מאמין הוא עוד כל מילחמה. ■לעוד
לשלום. וממשי סיכוי

 עזר יצטרך הבא חאש־המטשלה בתפקיד
 שבליזפו, השלום תיקווה את לממש רק לא

ב בממשלה, הבריז את לשכנע גם אלא
 אכן כי בציון, היחשב ובעם בציה׳׳ל כנסת,

 באש־ חי הוא אם להגשמה. השלום ■ניתן
 הבאות בממשלה שחבריו עלי חזקה ליות

 ואת להשלות לו יתנו לא לטובה עלינו
 ופרם. רובין דיין, גולדה, שעשו כפי הרבים,

 כל ברבים: ונודיע ,בבירור כולנו נדע
ישר ראש־׳מששלה ידי על ■שינוהל הסכם

 יהיה וישראל מצרים בין שלום על אלי
 קודם בני-עם־ישראל׳ של לאישורם כפוף

 אפילו סמחשאל־עם'. זאת ולאחד !בכנסת
!!!כך זרק כך הבטיחה גולחה

איטליה פירנצה, ;רץ, אדן
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את שנשאה באוניה כרב־חובל ביתן כאשר

 לפי ורמת־הגולן. ביקעת־הידזץ ליישובי
 אלה יקשובים כיום מופקרים זו טענה

 בטווח כיום נמצאים שחם מכיוון להשמדה,
 שיקשו־ הוא הגיוני לפיכך האויי׳ב. תותחי

 הגבול הזזת למען במאבק יפתחו ׳אלה בים
 כיבוש ז׳׳א: — מהם רב למרחק החדש
ב שגם להניח יש ולבנון. סוריה ירדן,

 יישובים יוקמו החדשים הכבושים שטחים
 פירוש לכן שיווצר, החדש הגבול בקירבת

 ארצות־ערב כל את לכבוש שעלינו דבר
 מטווח יישובינו הרחקת למען השכנות

הערביים. התותחים ירידת
 לטענתם הליכוד בעיני ממש היה לוא

 את ■להשאיר מצידם היה הגיוני הרי זו,
יהו מיישובים ריקים הכבושים השטחים

 על שיתבסס חוזה־׳שלום כריתת עד דים
 ישראל של קיומה ;בזכות הדדית הכרה

ה העם של העצמית ההגדרה ובזכות
 צריך תשלום הסכם מתנאי אחד פלסטיני.

 פיקוח תוך האלה השטחים פירוז להיות
 בינינו המילחסד. הנוכחי במצב מיחבי.

 וזזצפוי נמנעת, בלתי נעשית שכנינו ■ובין
 עם לכל אלא ליישובי־הגבול רק לא מכך

 — ״נצ׳חזן״ של במיקרו. גם — ישראל
וברור. מובן

עמיר קיבוץ תל, רבקה

 ראש־ממשלת הופיע שבועיים לפני רק
ה תוכנית את וכינה בטלוויזיה ישראל

 להשמדת ״מירשם סאדאת הנשיא של שלום
 בגין לפתע מוכן עתה והנה ישראל״.

 סאדאת, עם שם ׳ולדון לקמפ-׳דיוויד לנסוע
 להשמדת ב״׳מירשם קארטר, הנשיא -בחסות

ישראל״.
ה את מגדיר שבגין הוא שמעניין מה

 כ״רציניים״. אלה דיונים לקראת הכנות
 הדברים ״אם :שאמר מי אמר כבר כך ועל

 — רוצים שהיינו כפי מתרחשים אינם
מת שהם כפי בהם לרצות אנו צריכים

רחשים.״
פתח־תיקווה נדלר, אלון

 מילים. לסילסולי מומחה הוא בגין מר
 אבו־ עושה מיישר, צובע׳ מחליק, הוא

 ובהחלקה תמידי בס״לסול מדופלם עגילה
 הממשלתי הסלון לחילופין. — תמידית

 בלתי- — ׳המחירים מיומנים. עוזרים מכיל
׳אפשריים.
 וסד. ממשי כה חזק, כד, הוא חשלום

להשמיד בגין מר ינסה שאפילו עד נחוץ,
)10 בעמוד (המשך


