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ה לו הרגע ת ם מכפת א שי ם כת חוד כי  ארו
ם השבוע, יגיע  ביו

שי ם או חמי רא ביו
א שון. ה גם הו ו הו  י

מן עבורך ת שי ח תי  לפ
ם חיי ת״ פ קו שה. ת  חד

ן ק צורך אי חו מ ת ל  א
שתדלי אך העבר,  ה
ד לבנות ב עתי יו טו

ח תר.  השיכנוע כו
ה גובר• שלך ת מ א או

צא נם ת מו  עצמך א
ד אך מבודד, ח ת עם י א שר ז  ובעל מאו

לו בלתי״רגיל. כוח ם, אפי בי רי ם י ה  עלי
ם, בנושא תשפיע סויי קא יכבדוך מ לאו־דוו  ו

ה. הד א ה בשבוע הרבו מ ת. ז מסעו ב
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 בת בפניך, נפתח ממש, משוגע סוער, רומן

 רק לך יהיו אם שור,
ה את לראות העיניים

כבלתי־ הנראה איש,
בריב, יתחיל זה נכון.

 זה בסערה, יימשך זה
 באהבה לשיאו יגיע

בענייני־כס־ גם גדולה.
 אבל סערות, יש פיס

:שליליות דווקא לאט,
שלך, על לעמוד דע
ובאצי ברכות אך

 מבעיות־ עצמך על שמור מסויימת. לות
 הביטוח סיום למועד תתן ואל — קיבה
 אתס חייבים כי מסוכן. זה לחלוף. שלך
בנסיעותיכם. השבוע להיזהר שור בני
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ט, א ט־ ם א לי חי ת ך מ צי ם מאמ סי ס הו מ ל ה
שלא דאג פרי• שאת

קלו ל ק ת לך י העניי א
תר ועוד נים, — יו

קל לא עצמך שאתה ת
ך לעצמך, קל הז מתו

ה ח ך או נ תו  שינאה מ
ת.  רק שלא זכור עצמי

ה ת ם א ד כבוד עם א
ה עצמי. מ או א :ת הו
ב ה תך, או ם אבל או  א
 ~׳ שהח- בדרך תלכי
ת, ת כלפיו, לט שוייה א ד ע סי הפ תו. ל  או
ר כסף קו מ מוי מ הר לידיך. יגיע ס ה !היז  ז
ת כרוך בויו חיי ת ה ם ברור שלא ב תו א

א. כל מל ל צבע ל ב כחו השבוע. טו

* * י*
 בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך

 אותך תוריד משווע,
 תדעי לא אס שאולה,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא חוש־הומור, של

 היפות מתכונותיו אחת
 לא שהוא לא זה ביותר.

 שהוא זה אותך: רוצה
 רוצה לא שאת בטוח
!קדימה — אז אותו.

האמת. את לו גלי
לבלום עשוי מתנגד של
לא״מוכרות. מתרופות היזהר
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כוח־ההרתעה
התקדמותך

 - ביולי 2ז
באוגוסט 2ז

ם תח ה׳ יו קך חדש פרק פו מאב ק- ב מי  ה
שי. או צועי ם האי  א

ה ת ל תדע א כ ת ס ה  ל
ב  שתקפוץ, לפני מסבי
שקול ת ל האפ כל א
ס ולא שרויות כנ  להי

ת שויו ת להתנג  — עקרו
ם לך יש כויי  מצויי- סי

ק נים חי ר ה פגי לכת. ל
בהירת״ נערה עם שה

תך תוביל שיער ____________ או
כה. לבחירה תצ מבי

ט טרך לי ח ה ר: ל ה מ ת ו ר ח ד א סי הז תפ
ת מנו ת ד טי אנ מ  עליך מאד. גדולה רו
ת לשים ת על הדגש א לו א פעי ק ץ דוו  מחו

ם קו מ תכן מגוריך, ל ס ה ל אד מעט ו בכך. מ
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 ואם אותו לנצל תדעי אס — מצויין שבוע
עצמך, את תנטרלי לא

הכו דווקאיזם. מתוך
פגי־ על מבשרים כבים

ופגישות־כיס, שות־לב
 על — המישורים ובשני

וגדו קטנות הצלחות
למ יכול אתה לות.
ב לפתע, עצמך, צוא
רצית. לא בו חדש מצב

מחדש. אותו בדוק
חדש. משהו תגלה אתה

8

מאזניים
־ 2. . ר ב מ ט פ ס  ב

ר 2. ב טו ק או ב

 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 אינך אבל זאת, יודע

להע עדיין מסוגל
 מלוא״המאמץ את ריך

 כך, משום ממך, הדרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל ימות־השבוע.

 ביום אונך כל את קיע
ב כספך כל ואת אחד,

 ויחידה. אחת נקודה
 להחליט תידרש אתה

השבוע. נוח עדיף. מה
* ׳¥ ¥1

שקט, שב ד ב חו ם ביי ה ה׳. ביו  כדאי לא ז
תבך הס בעי רצונך ביגלל ל  גם לבלוט. הטי

ם מי רסו ם הפי  האחרוני
א לך עשו לא ק טו דוו

טב בה.  ב- שתתרכז מו
 ובענייני- ענייני־הלב

שור כספך. היצי במי
ה — רה ת שיך א  ממ

- בבצורת לחוש סויי  מ
 תלוי השינוי אך מת,
ם בך. ת א ב רוצה א

חי הישגים, ת ד א  עד ז
בן־זוגך. מצב שתראי
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 ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקסם
 הפורה הדימיון מביך.

 מזלך אותך חנן בו
 השבוע להיראות טלול

 מסויימים אנשים בעיני
המצי בתפיסת כהפרזה

מ להישמר עליך אות.
 אחד כלפי אכזר להיות

 אליך הקרובים האנשים
 ריגשית אכזבה ביותר.
 באור ותיראה תימוג
סגול. לבשי שונה.
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ם חי כו ת הווי בו מרי ה ם שותף שאתה ו  לה
ת יעזרו לא ה להפג

ח, ת  יגרמו רק אלא מ
ה. לך חד לדפרסי מייו  ב

מנע ת הי מויו עי ־נ  מאי
ם עד  אז ראשון. יו

ל חי ת בהפ להרגיש ת
ח. גת ת מ ר ה אז ת ב ה

ת. הרבה לר לך סבלנו
ת רציני, טוב, סרט או
חברה, עם או לבד,

ח י כ תיוו  לך שצפויה ו
ה א רגילה. בלתי הנ
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 כי לעבודה, לחבריך להציק לא השתדל
 מאד הקרוב בעתיד
 רצונם לכל תזדקק
 המתוחים היחסים הטוב.

 ישתפרו זוגך בן עם
 בלתי פגישה בעקבות

 קרוב, ידיד עם צפויה
 רב. זמן פגשת לא אותו

סי עצמו על תיקח אל
 בענייני מיותרים כונים

 להר־ תיכנם ואל כספים,
פיננסיות. פתקאות־נפל

ר 20 א ו נ  י בי
ר 18 א רו ב פ ב
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ל בת לך גם ם יש דגים מז ם יו בי ה  — א

תר הרבה אבל ם רציני. יו א שלך היו  הו
ם ק דעי א., יו פי ה  ל

מנו ת מ ם. א מו סי מכ ה
קוי בעבודה. צרות  לי

תי או שבקלים. קל ברי
ה הי ה י ה שבוע ז  מלוו

ת ב עצבים התפרצויו
ם ב אך שונים, ענייני

ה סופו הי ק. י תו מ
תך ם בקנו טי שי  או תכ

חי ערך, דברי ך ק ת  אי
ע בעל קצו מן. מי הי מ

נזכחכים
הצביעות שיא

ממ החליטה תיקונים איזה יודע אינני
 טיוטת את באשרה לתבוע, ישראל שלת

שמת העובדה, עצם אולם השלום. הסכם
מסו קמם־דייוויד להסכמי מובהקים נגדים

 את סמכו לנדאו, וחיים המר זבולון של גם
 מה חשד. מעוררת זו החלטה על ידיהם

 מהאופוזיציה בגין מנחם נבהל האם י קרה
 ז ממשלתו ובתוך מפלגתו בתוך לו שקמה

בת-ים עמיאל, יוסף

 אלה בימים השיגה הצביעות שיא את
 הליכוד שממשלת אחרי העבודה. מיפלגת
לעיבוי המערך תביעת את למעשה קיבלה

 מנ יכלו לא ובשומרון, ביהודה הישובים
 שהליכוד כך עם להשלים המערך היגי

ממ מין איזו דרישותיהם. כל את מקבל
 שאומרת מה כל עם שמסכימה זאת שלה

ה חכמי דאגה. אל אבל ז האופוזיציה
 עיבוי על בהחלטה פסול מצאו כבר מערך

 אומרים. הם בסדר, היא ההחלטה הישובים.
 את עליה. ההצהרה זאת בסדר שלא מה

 בחשאי לדעתם לעשות צריך היה העיבוי
יעקובי. גד כדברי וראוותנות״ פומבי ״ללא

 הדרך זאת האם המערך, אנשי רבותי
בהת לשילטון? לשוב חושבים אתם בה

 זכאים אתם אם ספק זו מעין צבועה נהגות
אופוזיציה. להיות אפילו

גבעתיים גדילי, יהודה

 השלום בשיחות שהמשבר מסקנתכם,
 מפוברק משבר אלא היה לא בוושינגטון

 הנראה ככל היתה ),2147 הזה (העולם
 מעוניינת ישראל ממשלת מדי. מוקדמת
 אותה שיאשימו רוצה לא רק היא במשבר.

 מתנהגים אינם שהמצרים חבל כמה בו.
 את מפוצצים ואינם מהם שמצפים כפי

 הם מי יראה העולם שכל כדי הוועידה,
בשלום. מעוניינים שאינם אלה

תל־אביב קליין, גיורא

!מיזרחה — הלוצים
 וחד־משמעי ברור חוק במדינה קיים

 המדינה, נגד הסתה ניסיון או הסתה לגבי
 יודע אינני שלה. השילטון ומוסדות חוקיה

 התנגדות של לניסיון המתייחס החוק מהו
הממש של חוקיות לפעולות הנשק בכוח

 כזה, חוק אין עדיין אם ומוסדותיה. לה
 לגבי אמורים הדברים מייד. לחוקקו מוטב

 נכבדים, ח״כים וביניהם מכובדים, אנשים
 הסתה פעולות עושים או לעשות המנסים

 ורמת־הגולן. פיתחת־רפיח מתיישבי בקרב
 מלוחמי כמה לגבי הדברים אמורים כן

 במקומו שכבודם לשעבר, ולח״י אצ״ל
 בכוח להתנגד כוונה על שהצהירו מונח,

 בעיקר ישובים. לפינוי הנשק בכוח ואפילו
 כהנא מאיר הרב לגבי הדברים אמורים
 כוונתם על במפורש שהודיעו ואנשיו,

 כש־ ,ושומרון יהודה בשטחי שליטה לקיים
הודע הצבאי. המימשל כוחות מהם יפונו

כלשהי. רשמית תגובה עוררה לא תם
 חלקם פיתחת־רפיח, למתיישבי באשר

ב להתיישב בא מאמין, אני כך הגדול,
 הממשלה לקריאת היענות מתוך מקום

מניעים מתוך בא חלקם זה. אי־זור ליישב

 הם אם אלה, מתיישבים חלוציים. פחות
 ואפילו — יתקשו לא אמת, של חלוצים

ליישו לעבור — שבהכרח כאב מתוך
 קילומטרים כמה שייבנו;;בורם חדשים בים

מקבי ומשקים בתים קבלת תוך מזרחה,
שעזבו. לאלה לים

חל־אביב כהן, ג.

אמיתית דימוקרטיח
 שאינו שאזרח צודק, זה אין לדעתי,

 לקחת רשאי למדינה חובותיו את ממלא
 לכך אי ומדיניותה. דרכה בקביעת חלק
אזר שרק שיבטיח, חוק לחוקק מציע אני
 ביטחון בשירות (או בצה״ל ששירתו חים

 זוהי, בבחירות. להשתתף זכאים יהיו אחר)
אמיתית. דמוקרטיה לדעתי,

תל־אביב הדינגר, דלף

למחאה הזדמנות
 את השכירים ציבור קיבל בטרם עוד

 כלולות בהן אוקטובר, חודש משכורות
ב וההפרשים החדשות תוספות־היוקר

 הממשלה עומדת כבר המס, דרגות שינוי
 באמצעות הזאת ההכנסה מתוספת לנגוס
חיו מצרכי־מזון וייקור סובסידיות ביטול
 ביד ואילו נותנת הממשלה אחת ביד ניים.

 הלוקחת שהיד אלא לוקחת. היא השניה
 בצורה מהר. יותר תמיד זאת לעשות יודעת

 לפארסה תוספת־היוקר עניין כל הופך זו
לייצג הצריכה ההסתדרות, גדולה. אחת

 מסתפקת העובדים, של האינטרסים את
 פעם בכל המתגלות ובהצהרות, באיומים
 יביע שהציבור הזמן הגיע שיניים. כחסרות

 ה־ ועל הדוהרת האינפלציה על דעתו את
 במדינה החיים את ההופכים התיקרות,

 אפשריים. לבלתי וישרים עובדים לאנשים
המוניציפא בבחירות היא לכך ההזדמנות

 הצבעה בקרוב. להיערך העומדות ליות,
 תהיה אלה בבחירות הליכוד׳ מועמדי בעד

 של הכלכלית במדיניות גם גלויה תמיכה
 בעד העובדים ציבור יצביע אם הממשלה.

 הגזירות לכל ראוי הוא הליכוד מועמדי
עליו. שגוזרים

אשדוד נרקיס, ע.

במישכן פרהי־גן
 הזח (העולם בעיתונכם לקרוא נדהמתי

 כלפי עויינות כה תגובות )2141־2144
 מישפחת את מכירה אישית אני נשיאנו.
 בביתו. הייתי וכן ידידים באמצעות הנשיא
 הנשיא בבית שנעשו לשיפוצים בקשר

 עיקרי שיפוץ רק נעשה — באישור —
 לחצר. הילדים מחדרי המדרגות :אחד
יית לא שהרי הגיוני, בהחלט לדעתי, וזה,
 חדר- המישרדים. דרך יירדו שהילדים כן

 צנוע הוא הנשיא במישכן שניבנה הילדים
 ולא אחד, בחדר דרים הילדים שני מאד,
שלנו. המתירנית בחברה היום שנהוג כפי

 בכל ניכרת הנשיא במישכן הצניעות
 המישכן מגן הן באגרטלים הפרחים פינה.

)10 בעמוד (המשך

2148 הזה העולם


