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וצע פזיזות החלטות
הג שיקול ללא דים
 לסבך עלולים יוני

 עם במריבות אותך
אנ עם או מקורביך,

ה ברצונם אשר שים
הש תלוי. אתה טוב
להת הדבר עלול בוע

 במריבות בעיקר בטא
 המיש- בתחום מרות
 פחות ולהיות מעט לוותר תדע אם פחה.

טוב. בפי להסתיים הכל עשוי קשוח,
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 עלולים כספיים קשיים
 דאגותיך בראש לעמוד
מ הימנע זה. בשבוע
 מותרות דברי לרכוש

 של הראשונה במחצית
הח את הדק השבוע.

 שקשור מה בכל גורה
 שאתה ייתכן לבילויים.

 בעזרתם תיקוות תולה
מקורביך, של המיידית

 זקוק אתה שווא. תיקוות אלא זו אין אך
המכשולים. על להתגבר כדי עצמך לעזרת
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ויו יחזור ותיק ידיד
אח חייך, בתמונת פיע
 נפגשתם שלא רי

ל קרוב רבות. שנים
 אחד זה שיהיה ודאי

 המשמחים האירועים
 השנה במשך ביותר
 תפיח הופעתו כולה•
ו בחייך, חדש עניין

ביני היחסים כי אם
 שהיו מה להיות לעולם ישובו לא כם

מכך. תועלת לך תצמח זאת בכל בעבר,
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שתס רצוי זו בתקוכה
 שיקוליהם על יותר מוך
 על ופחות אחרים של

ו מאחר שלך, שיקולך
 שלך השיפוט כוח

בשיאו. מלהימצא רחוק
תפ למלא עשוי הים
ב במעשיך, נכבד קיד

 השנייה במחצית עיקר
ש ייתכן השבוע. של

זה שיהיה ייתכן לחו״ל. הפלגה זו תהיה
מקצועו. הוא שהים אדם עם הדוק מגע
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של השנייה במחצית
 לפרוץ עלולים השבוע
בינך דיעות חילוקי

ה בני-מישפחה, לבין
ל עקרונית מתנגדים
 מגלה. שאתה עצמאות

 ואל יותר, תקיף חיה
ה הפעם בי תוותר,

 אתה אם איתך. צדק
 לך צפוי — אמן

 עוסק אתה אם ויצירה. סיפוק מלא שבוע
פזיזות. מהחלטות היזהר — במסחר
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ורעיו מביכים תנאים
 יעיקו מוטעים נות

 החברתי במישור עליך
 במחצית הרומנטי, או

השבוע. של הראשונה
 פי על לפעול נכונותך
 אחד אדם של עצותיו
 מן אינו שדווקא בלבד,

ב הגדולים המבינים
 בד האמורים, שטחים

 כלפי מבוססים הבלתי חשדותיך עם בבד
באי־נעימות. אותך מעמידים קרוב, ידיד

 בגלל בסכנה, השבוע לעמוד עלולה יוקרתך
 עם הבנה באי שמקורו אישי כישלון

 וסובלני סבלני להיות השתדל קרוב. אדם
ו אחרים, כלפי יותר

 עלבונות מהטחת הימנע
 משוכנע אתה אם גם

בעי עוול. לו שנעשה
 רגשותיך את רסן קר

 וגלה המישפחה, בחוג
בי לבני לסלוח נכונות

 קטנים. מישגים על תך
 סמוך הכספי במישור

 של ותבונתו עצתו על
- עצ־ את שהוכיח ידיד,

 עד טובים יחסים :מאזניים בת בעבר. מו
שתפגשי. ותיק ידיד עם יתפתחו להפתיע
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 הקריירה בתחום סיכויים של נכון ניצול
החבר הקשרים עם בשילוב האישית,

קשרת, זה שאך תיים
 השבוע להביאך עשוי

מאד, חיובי למיפנה
מזה. למעלה לא אם

 כי לזכור, רק עליך
מי הן וענווה צניעות

 למיפ- ההכרחיות דות
 גילוי ובל האמור, נה
ב וזלזול יוהרה של

 לקלקל רק עלול זולת
 תנאי סיכוייך. את

 — מישנית חשיבות בעל כי אם נוסף,
פיך. ובמוצא בעצביך מוחלטת שליטה

¥! ¥ ¥
לאח לגלות שהתחלת החברתית הפעילות

 ערכי רבה. תועלת לך ותביא תימשך, רונה
שת או מסיבה בביתך

קרו של רב לקהל יים
 המסיבה הצלחת אים.

ה ביחסך לא מותנית
 האורחים, אל אישי
ה סכומי בגובה אלא
להש מוכן שאתה כסף
הסי כל באירוע. קיע

 סיכויי כי מראים מנים
 כל הופכים ההצלחה
לכד כספית השקעה

 בת ארוך. לטווח אית
הרומנטי. בתחום באירועים מלא שבוע ¥! ¥ ¥

ל ייפלו השבוע של הראשונה במחצית
ליי חוזרות בלתי הזדמנויות במה ידיך

 במישור הבנה אי שב
תב ולגבש המישפחתי,

יו וטובה סופית נית
ב שעלו מאלה תר,

ה את בה. עד מוחך
ב החשובות הכרעות

 ליומיים השאר יותר
 יגיעו בהם האחרונים,

 הגיונך שיפוטך, כושר
 תהיה לשיא. ורגישותך

 את לנתח אז מסוגל
 ולהגיע צלולה בדיעה שלפניך מה בל

מאד. ומועילות אובייקטיביות למסקנות
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 במצבים להתקל עלול אתה השבוע באמצע
 את לגייס אותך שיאלצו נעימים, בלתי

תז אם בהם. שנחנת
 אי־הנעי־ סיבת כי כור
שהס בעייה היא מות
 אדם, של מידיעתו תרת

 הכל לדעת זכאי שהיה
 יקשה לא זה, בשטח
 המצב מן להיחלץ עליך

 ומבלי אלגנטית, בצורה
ייפגע העצמי שכבודך

______ :דלי בת לצורך. שלא
טי בה המבריקה הדרך
 מחכה. את לה להתקדמות תביא בבעיה פלת

לכשלון. תגרום אשר ראש מקלות הזהרי
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והר העצמי, שיפוטך
הטבו הנדירה גישות

 לסייע עשויים בך, עה
מ להיחלץ השבוע לך

 בו דחוק, כספי מצב
 במה מזה שרוי אתה

ש מסיבות שבועות,
בך. תלויות בולן לא

 שתוכל בבל הסתייע
 ובמב- העבר, בניסיון

האח בזמן לחוגך שנקלעו חדשים רים
 גורמים שני של צירופם בי תיווכח רון.

לעו רחב שער בפניך לפתוח עשוי אלה
 אפילו העזת לא בה שעד חברתי, לם

רוח. נחת לך יביא מיבתב עליו• לחלום
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מכתבים
)6 מעמוד (המשך

לש נמאס למדינאי. הדרושה הפנימית נה
 לא אם להתפטר מאיים שדיין שוב מוע

 שמנחם לשלום; במשא־ומתן תזוזה תהיה
 ארליך ששמחה !רודף־שלום הוא בגין
 זה די. בישראל. הכלכלה לטובת פועל
 לאזרחים השכל: מוסר מצחיק. לא כבר

כזאת. ממשלה מגיעה — כאלה
קליפורניה דיווים, גיא, ג.

החגיגות? איפוה
דיו אי מיספר על להעמידכם ברצוני

הו והלירה אתה במדור בעיתונכם. קים
 הוא בשק״ם אגוזי מחיר כי ידיעה פיעה

 בשק״ם אגוזי מחיר כי היא האמת ל״י. 2
 5 מחירו האזרחי ובשוק ל״י 3.90 הוא
 מדוע אז משמעותי. אינו שההפרש כך ל״י,

ז המילואימניקים בקרב קניות בהלת ליצור
 של שבביתו גם דיווחתם גיליון באותו

 ולא אין חדרים. 9 יש קצב משה ח״כ
לעו בילבד. 5 אלא חדרים, 9 שם לו היו
 תשומת־ את להפנות רוצה הייתי זאת מת

 גם שהוא קצב, ח״כ שעשה למעשה ליבכם
 בקריית־מלאכי. המקומית המועצה יו״ר

 הודיע הוא העירוניות, הבחירות בתקופת
מהמו שלו המשכורת על מוותר שהוא
 כפילנטרופיה נשמע זה המקומית. עצה

 לו העניק זה קריית־מלאכי כמו ובעיירה
 לקבל לח״כ אסור למעשה גדול. אשראי

ה פה איפוה אז כראש־מועצה. משכורת
1 הגינות

קריית-מלאכי זכרי, כן אשד

? שותקים הם מדוע
 על גזרו האחרון שבזמן שמתם־לב האם
 שתיקה הממשלה שרי כל כימעט עצמם
 כמו מובהקים, דברנים אפילו ? מוזרה

 החמיץ שלא בגין, מנחם ראש־הממשלה
 הריטורי, כוחו להפגין הזדמנות מעולם
 שמחה גם עוד. ומדבר מופיע ואינו כימעט
ה למהפך הראשונים שבחודשים ארליך,
 ייטיב כמה לנו לספר הפסיק לא כלכלי
לה מה להם שאין או דום. נאלם עימנו,

באשמה. כהודאה ששתיקתם או — גיד
באמת לנו שיש כמו כזאת אינפלציה עם

 בעד מדברת האינפלציה לדבר. מה אין
להש הממשלה של כושרה ובעד עצמה
 יודע ששר־האוצר מה כל המשק. על תלט

 מעט עוד שבועיים כל לבטל זה לעשות
 טוב זה — נאמר זה ועל מהסובסידיות.

למת. כוסות־רוח כמו
תל-אביב סגל, אשר

אוייכים כין ככור
 מעשים וייט־נאם: פליטי קליטת בעניין

 יהנה יוצרה אשר אווירה יוצרים טובים
 שנה למשך שינה אנטבה מיבצע ממנה.

 וכיס־ כולו בעולם התבוסתנות אווירת את
 השכל לכן החטיפות. מכת .את חיסל עט

 לקלוט שכדאי אומר הרגש, ולא הישר,
 עם פעולה לשתף גם כדאי פליטים. אלף

פליטים אלף מאה ליישב כדי הסעודים

 ישראלית הדרכה סעודי, כסף בבראזיל.
 שיתוף- ליצור יכולים ברזילאית, וקרקע
 הצלב־האדום גם שלום. בלי גם פעולה
לל יכולים ואוייבים מילחמה בעת פועל
זה. את זה לכבד מוד

בנימינה כהן, פ.

גז חיש
מהדו נחטפים חיש־גד שכרטיסי למרות

 מפעל־ ממשיך הופעתם, עם מייד כנים
 העתונים בכל מודעות־ענק לפרסם הפיס

 כל מצאתי לא החדשה. ההגרלה אודות
 מפעל־הפיס, :לזו פרט לכך, הגיונית סיבה
 חברי־כנסת, ביניהם שונים, גורמים אשר
 ההגרלה בגין חריפה ביקורת עליו מתחו

 ביקורת למנוע זו בדרך מנסה החדשה,
העיתונות. מצד

 הימורים, בין הבדל שום אין לדעתי,
 חיש־גד. הגרלת לבין החוק, לפי האסורים
 להשתמש עלול זו, מסוג להגרלה המתמכר
ל ממון להשגת ביותר הפסולות בדרכים

 ל־ בדומה — כרטיסי־הגרלה רכישת שם
ההש בעלי צריכים לפיכך, לסמים. מתמכר

 בעלת העיתונות, ובפרט במדינה, פעה
בתו להילחם מוגבל, בלתי כוח־השפעה

המוחלט. לביטולה עד פעה
ירושלים רוכינשטיץ, משה

• • •
כאזיקים ח׳׳כיס

 כדברי נחמד״, (ה״לא ביטון לצ׳רלי
 כי שתדע רציתי אשתו: ואל גולדה)
 מעז אתה איך חלחלה. מעוררים מעשיך
 (שכולם ריקה לכנסת עצמך את לכבול

 את לך שנתנו די לא ממנה)? בורחים
 גאולה אולמרט, עם (יחד בה לשבת הכבוד

 ואריק הנכבד, פלאטו האסיר, רכטמן כהן,
החוק)? מפר השובב שרון

 בפינה. אותך מעמידים עונש. קיבלת
באוני למדת שלא משום אולי לך. מגיע

 התנהגות זאת מה יודע אינך ברסיטה,
 אינני לאשתך, אשר חוצפה. זאת ומה טובה

 מת, שילדה לה כשאמרו אותה. מבינה
 בסך היתה זאת הרי ? צחקה לא מדוע
 היא ולעונש חצופה היא גם בדיחה. הכל

 גם להכניס יש הבאות בבחירות ראויה.
בפינה. אותה ולהושיב לכנסת אותה

 צ׳רלי — ברצינות ועכשיו — ולסיכום
 מציעה אני לאשתך ואילו פאנטסטי. אתה
 — שלי ההומור חוש כי כחברה. עצמי את

 אך — פנתרה אינני אומנם אני כשלה.
 את כשלה. אדום הוא כחול. אינו דמי

 וירבו יתן מי ומעריצה. אוהבת אני שניכם
במדינה. כמותכם

רמת־השרון גיפשטיין, שולמית

 כשבועיים לפני ביטון ח״כ עצמו כשכבל
 שלא לוודאי קרוב בכנסת, הנואמים לדוכן

בהיס חדש דף לפתוח בחלקו נפל כי ידע
 קצר זמן בעוד שכן, הכנסת. של טוריה
 עניין באזיקים כבול ח״כ של המחזה יהיה

 יובא רכטמן שמואל ח״כ כאשר שבשיגרה,
 כי ספק אין הכנסת. לישיבות פעם בכל

 היחידי הח״כ רכטמן יהיה ואילך מעתה
 ואולי ועדה, או ישיבה מאף ייעדר שלא

היעד לבעיית הפתרון פה מסתתר באמת
? הח״כים רות

תל־אביב קונפדרטס, יהודה

תשבץ בילכולי
(ה בגיליונכם שהופיע בתשבץ הפעם,

 עובר ממש זה הגזמתם. ),2158 הזה עולם
 הוא הסוף עד מההתחלה הכל גבול. כל

 ותענוג הנאה לי יש גדול. אחד שיבוש
 גם לי יש ברם עיתונכם. קורא להיות
 שתענוג מדוע אז תשבצים. לפתור תענוג

הרא הפעם אינה זאת ממני? יילקח זה
מק ואני משתבש אצלכם שהתשבץ שונה

 טרופים בימים האחרונה. הפעם שזו מה
 חשובות, יותר בעיות אומנם ישנן אלה
 מדי לברוח רצון יש כך משום דווקא אבל

 לפתרון ולפנות החשובות מהבעיות פעם •
תשבצים.

הרצליה פרידלר, אילן

 קוראים ועשרות פרידלר הקורא עם 0׳
לשיבו בקשר מיכתביס ששיגרו אחרים,

 הסליחה. — הנ״ל בגיליון בתשבץ שים
 שהופיע והתשבץ גלופה הוחלפה בטעות
שפור להגדרות התאים לא גיליון באותו

לידו. סמו

ם ל עו ה ה 2160 הז


