
 למצוא עשוי אתה
הו אידיאלית בת״זוג

הש לחיפושיו דות
 חיוביים המזלות בוע.

 כוחותיך וכן עבורן,
ל השתדל האישיים.

רג את תחילה רסן
 החיים כל כי שותיך,
 עד שהיו בעיות לפניך.

הול בלתי־ברורות כה
 ומסעירים נוספים מסעות ונעלמות. כות

ידידיך. את תזניח אל באופק. נראים
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 אותה להעמיד הפסיק
׳1מ דבר לכל !בניסיון

 בוגדת לא היא !גבול
 חולמת לא ואפילו בך,
ממ סתם אתה כך. על
 ואם חייה. את לה רר

 עליה ימאס זה תמשיך,
 והיא דבר של בסופו
תח אל ממך. תברח

 תוכל שבקלות שוב
 מצפה סרטנית, לך, במקומה. אחרת למצוא
גדולה. כספית הפתעה זה בשבוע

ל עומד אתה השבוע
 מיבצע בהצלחה סיים

כחו לפני, התחלת בו
 נכנס שוב אתה דש.

ותקי סדירים לחיים
 כשורה. ילך הכל נים.

 אין הרומנטי במישור
להז חכה שינוי, כל

תה אתה בה דמנות
 על שמור החזק. יה

 ביותר, הטוב ידידן עם טובים קשרים
לעזרתו. תצטרך אתה דבר של בסופו
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 תלך הלקוייה בריאותך
אל אבל ותשתפר.

 טרס עצמך את תאמץ
ימים לך צפויים זמן.

ו־ חוסר־סיפוק קשים,
 אל אולם עבודה־קשה.

 עושה הזמן תתייאש,
האינ בשטח שלו. את

 לרומן חוזר אתה טימי
חם, יחם לה הראה ישן.

בסופו לך ישתלם זה לה. ועזור ולבבי,
ולבן. כחול לבשי בתולה —
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מאזניים

אידיאלי. שבוע זהו
עיי תתקוףיאותך אמנם

 היא אולם גדולה, פות
 מלא אתה כת־חלוף.

 במכשור עצמי סיפוק
ל עומד אתה העיסקי.

ההצלחות. לפיסגת הגיע
 הראש את תאבד אל
 בא כסף תתבלבל. ואל

 תנהג אל הולך, וכסף
 באוויר מנוחה הרבה בת״שור, בחסכנות.

נכסף. אושר אותו את לך תביא — הצח
¥ ¥ ¥

הזי לא עוד זהירות
 ודאי ולך לאיש, קה

ב אפילו תזיק. שלא
בפ נהגת בהם דברים
להת לך כדאי זיזות,

 אהבה להיזהר. חיל
 ותפרח. תשוב ישנה
 זמנית. רק היא אבל
 התחלת אותו עסק

ל עשוי — לפתוח
 לרכוש כדאי תאומה, לן, רווחים. שאת

במסעות. הרבו הדירה. את השבוע
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 נעים שבוע מחכה מאזניים בני לכס
לש והפסיקו הקליפה, מתוך צאו ביותר.

 בעיות ייפתרו השבוע בפנים. הכל מור
ה בשטח בי״חוד רבות.

מ האהבה. אלת כלכלי.
 סוף־סוף אחריך, חזרת

 אל בן־זוגך. את תמצאי
 כמו אותו קבלי תהססי.
ב ־אותו שתפי שהוא.

 בך אתה, חוויותיך. כל
ב תרבה אל מאזניים,

 ואל מהבית יציאות
חרי משקאות תשתה

י# קודמת הבריאות פים.
 מרחוק שיגיע נעורים מידיד מיכתב לכל.

מזמן. אותך שהטרידה חידה לך יפתור
¥ ¥

 לך. יעזור לא זה בקירות, תבעטי אל
 תמצאי- פיטפוט, שעל״ידי חושבת את

 את ז הזולת בעיני חן
או יחשבו הם טועה.

 נודניקית לסתם תך
אותך. יעריכו ולא

ה את לתקן השתדלי
תבי אחרת — טעות

 בת- להסתבכות. אי
 לשמור המשיכי עקרב,

 תוכלי עוד דיאטה. על
בסרט. תפקיד לקבל

הנתו כל את לך יש
 היזהרי ארוכות. בנסיעות תרבי אל נים.

ירוק. ליבשי מתאונת״דרכים. השבוע
¥, * ¥

 שבוע. לפני התחלת בה בדרך המשיך
 ספקן. תהיה ואל כפוי־טובה, תהיה אל

ה ברוב לך מחכים
 ועניין. הצלחה שטחים

צי לא ממנו זר, אדם
 ישמח דבר, לשום פית

 בשטח לך ויעזור אותך
ו לאט צעד החברתי.

 שתקפיא מוטב בטוח.
ה התחום את השבוע
 תמנע זהירות עסקי.
שתוצ הסתבכות ממך

 להיות עלולות אותיה
 תלכי אל סגול. לבשי ביותר. נעימות לא

בחייך. וגיוון שינוי ותחפשי הסלולה .בדרך
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 בשטח חזקים לעצבים תזדקק השבוע
ה מעל ממן דורשים הבוסים העבודה.

להתח מבלי מצופה,
תמו לתת ומבלי שב
 שהם כפי עשה רה.

יש זה ממן, דורשים
הזמן. בבוא לן תלם

מת בת־זוגך אם גם
 אל מדי-פעם, רעמת
בשלילה, זאת תראה

מ שהיא תחשוב ואל
לה, קשה מורמרת.

 לעידוד זקוקה היא
 לאהוב ממשיכה היא דע, אולם כמון.
כלפיה. סלחני היה אותן. ורק אותן,
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 עד מעוצבן הוא בך. בוגד כן הוא כן,

אחרת השבוע, תוותרי אל לכן שגעון.
ממש הבא החודש יהיה

הח לא עוד גיהנום.
ה ההזדמנות את מצת

 עניין רק זה אחרונה,
 תראי אל סבלנות. של

ב תתנהגי ואל מדוכאת
עצ על שמרי הססנות.

 יחזור עוד הוא מך.
 על תשמרי ברכיים. על

של . ובסופו כבודך
ה על יסתדר הכל דבר
ויתפקח. יחזור והבחור ביותר הטוב צד

גבוה. גבוה לא אך להמר, כדאי השבוע
¥ ¥ ¥
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 שבוע הוא השבוע

 נצלי דגים. בת שלן,
 אפילו בו. רגע כל

 התייחס לא שהוא
 הוא — יפה אלין
 והשבוע אותן אוהב

התנהגותו. ישנה הוא
 את אותו כסף, סכום

כי על יעיק שומרת,
 עם בו התחלקי סך.

 לו זקוק שהוא ביותר לן הקרוב אדם
להמר תתפתי אל אלה. בימים מאד
 דג, אתה, לכן. נוצרת לא את זה. בכסף
מה ואתה גורלית. החלטה בפני עומד

החלט. בן־אדם. החלט ומהסס. סס

מכתבים
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נזעגית התעדוח
 המערבי העולם סירב שלשום תמול רק

 יהודים, פליטים אותם את לתוכו לקלוט
 רק הנאצים. מזרועות להימלט שהצליחו

 אוניות הבריטית הממשלה החזירה אתמול
 לארצות הארץ, חופי אל שהגיעו מעפילים,

 ברחבי מדינות 19כש־ אלה, בימים גזירה.
הפלי 2300 את לתוכם לקבל סירבו העולם

 אור להיות ישראל יכולה מווייט־נאם, טים
 של להצלתם ותפעל שתכריז בכך לגויים
 מול בספינה המטלטלים איש 2300 אותם
מאנילה. חופי

 *וכלו אלו חרוצים שאנשים אני, בטוח
 לאוד וזאת לתפארת, חדש יישוב להקים

 קבוצת עם לישראל שהיה הטוב הניסיון
 על־ידי שנאספו ווייט־נאם מדרום הפליטים

 והובאו וחצי שנה לפני ישראלית אוניה
 נגד שהצביעו הממשלה ולשרי לישראל.

 חוצבי נאומיהם את לקרוא מציע הייתי זה,
והאדי הציניות על התריעו בהם הלהבות

 מבין קורה ״טול בבחינת העולם, של שות
עיניך.״

תל־אביב שטרסדר, נחמיה .

 בעד שהכריע בגין, למנחם הכבוד כל
ב וקליטתם וייט־נאם מפליטי 100 הבאת
 האמיצה עמדתו שלולי ספק לי אין ארץ.

 שרי שאר היו לא בגין מנחם של הזו
 על שמצביע מה בכך. תומכים הממשלה

 בהסכמי גם יתמוך בגין מנחם שאם כך,
המג הסעיפים למרות מצריים, עם השלום
הממ רוב תלך לישראל, והקשים בילים
בעקבותיו. שלה

אביב תל־ יווין, יהודית

 המביי- מההרגשה להשתחרר אפשר אי
 כמו בממשלה, המפד״ל שרי שדווקא שת,
 שיצאו הם אבו־חצירא, ואהרון בורג יוסף
 בישראל. וייט־נאם פליטי קליטת נגד חוצץ

 וייט־נאמים אותם היו שאילו ספק לי אין
המפד״ל שרי היו וישראל, משה דת בני

 מכאן, בארץ. כולם את לקלוט ממליצים
 ורגשות דעות על מבוססת שהתנגדותם

 למא- רב לשלוח היה כדאי אולי גזעניים.
 היה ניתן ואז הפליטים, את שיגייר נילה,

 שראשי מבלי בארץ כולם את לקלוט
בטי הדתית היהדות את יביישו המפד״ל

רחובות דכקוגיץ יוסףהגזעני. עונם

גרס?!? מי
 מספרת ביותר המפורסמות הבדיחות אחת

 כשנכנסו מיד לארץ. שהגיעו עולים, זוג על
 על אשתו את הבעל הניח לנמל־התעופה

 מה כששאלוהו לשגלה. והתחיל השולחן
 ״שמעתי השיב: כן לעשות ראה סיבה

 דופקים לא אם כלום מקבלים לא שבארץ
השולחן.״ על

 כך על כששמעתי זו בבדיחה נזכרתי
 גוש אנשי של ללחצם נכנעה שהממשלה

דר מחסום ליד התנחלות שהקימו אמונים,
 ליד להתנחל להם לאפשר והחליטה כים

 אומנם טוענים אמונים גוש אנשי שכם.
לגיטי היא הממשלה על לחצים שהפעלת

לוח שהיונים בכך פסול שאין וכשם מית
 ללחוץ להם גם מותר כך הממשלה, על צים

של שהלחץ בכך רק הוא ההבדל עליה.

 תוך וברוטאלי אלים לחץ הוא אמונים גוש
הממ של מוגת־הלב כניעתה החוק. הפרת
שניתן מוכיחה קנאי מיעוט לאנשי שלה

ה על דופקים רק אם הכל אצלה לקבל
 עם הוא כאן שנדפק מי אבל שולחן.
כולו. ישראל

חיפה בדאון, יואב

התדמית טיוח
 בארה״ב, מביקור בשובו הגדול, לצערנו

אינ במסירת תמיר שמואל השר דייק לא
יש ממשלת של תדמיתה אודות פורמציה

 ההסברה ולדבריו היות ומדיניותה. ראל
 דרכה בצידקת לשכנע מצליחה הישראלית

החלט דעת־הקהל, מעצבי את הממשלה של
נכונים. דבריו כמה עד לבדוק נו

 המופיעים הגדולים היומונים בחמשת
 מאמרי של המכריע רובם ארד,״ב, ברחבי

 למזרח בהקשר שהופיעו והכתבות המערכת
 עויינים היו האחרונים, בשבועות התיכון
 ישראל. ממשלת עמדת עם מזדהים ובלתי

 במספר נערכו אשר דעת־קהל׳ במשאלי
 נתברר סטודנטים, עתוני ידי על קמפוסים

 מנחם הינו ואמין אהוד הפחות המנהיג כי
בגין.

הטל ברשתות גם מתגלה דומה תמונה
 ישראל, מתגלה שבהן הגדולות, וויזיה
וה המעכב כגורם ביומו, יום מדי כמעט
 סיומו. אל להגיע השלום מתהליך מונע

לקיתו בעבר שזכתה הישראלית, ההסברה
 כשהיו ורעיו, בגין מצד לעג של נות

 מפי לשבחים כיום והזוכה באופוזיציה,
 דבר של לאמיתו הגיעה תמיר, שמואל
כמוהו. שאין לשפל
 לטייח מעדיף תמיר ששמואל רק חבל

 מהעם, האמיתי המידע את ולמנוע ולהסתיר,
 התגובה לישראל. האהדה הידרדרות אודות

 הוא אם בין נציג, כל זוכה שבה היחידה
 לעג, הינה סטודנט, סתם או מטעם שליח
הישראליים. לטיעונים ואיבה זלזול

ס י ת, רי מי  קבוצת בשם ע
ניו־יורק ישראליים, סטודנטים

הגסף? איסה
 שמחה ששר־האוצר, התבשרנו שוב
מהצי כספים לגבות שיטה !מצא ארליך,

 הטלית :הממשלה תקציב את לאזן כדי בור
 הישירה התוצאה מס־סהסנסה. יעל היטל
ה ההגונים, האזרחים שכל תהיה, מכך

 וכל יותר ישלמו כחוק, מיסים משלמים
 יהודי אותו כמו יותר. ירוויחו מעלימי.המם

 לפנס מתחת לו שאבד הכסף את שחיפש
 ארליך שמחה מחפש אבד, בו במקום ולא
 העשוק השכירים ציבור אצל הכסף את
 בעלי אצל — גמצא הוא בו בימקום ולא

השחורות. ההכנסות
אביב תל־ זוהר, יחיאל

 ,1977 במאי 30ב־ חודשים, 19 לפני
 במיכתיב, במדינה מנהיגים למיספר פניתי

וההסתד המדינה ׳קברניטי נגד קבלתי שסו
 יועדה, עם קבל לזמן מזמן המכריזים רות

 מעובדי- יותר משתכרים שפועלי־הייצור
 הוכחתי הציבוריים. והשירותים המדינה
ש הפוכה: בדיוק היא שהאמת בעליל

2159 הזה העולם


