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 קשה פעילות לך צפוייה השבוע
 בלתי־שיג־ וגם הרגיל,
ב כמו ממש רתית,
 יהיה שעבר. שבוע
 כל את לאסוף עליך

וה הפיזיים כוחותיך,
 לעמוד כדי נפשיים,

 עליך שיוטלו במשימות
להת תדע אם לבצען.

קט חולשות על גבר
 תצליח, — שלך נות
 עצמך לאנוס נסה
השבוע. כסף לבזבז לא

 בכל במייוחד, טוב יום הוא ראשון יום
 המין עם שלך הקשרים

 להסתדר תוכל הגברי.
 השבוע בעסקים רע לא

 נטייתך את תרסן אם
דב על ללחום הטבעית

 להם שאין קטנים רים
 ורק יתירה, חשיבות
השבוע, אותך. מרגיזים

 תחומים לך לחפש נסה
 בזמן לעיסוק חדשים

לך. יש אשר הפנוי

 עם לזוז נכון היה מנוסה, למלח בדומה
 במקום תיתקע שלא — העיקר רוח, כל

הת תקבל שלא אחד,
 מרחיקות חייבויות

 תבטיח ושלא לכת,
 עשוי אתה הבטחות.

 לאשה צער לגרום
ל עשוי וגם מבוגרת,

 עם ניתוק לידי הביא
טו את השוחר גבר

 שבוע זה אין בתך.
רומנטיים. לקשרים

 !חשש אל כן על מאד. טוב הטוב שמך
 לך, שנראים דברים לעשות יכול אתה

 בת מדי. רעשניים אולי,
הצב השמלה תאומים,

דוו השבוע היא, עונית
 את שתבטיח זו קא

 אלה ברבים. הצלחתך
ו לאלרגיות הרגישים
 מוטב עור, למחלות

ל השבוע יצאו שלא
העומ אלו מרחקים.

 מוטב — להינשא דות
תוכ את לדחות להן

לבילויים. שבוע זה אין לזמן-מה. ניתם

 לא שמעולם אדם מצד צפוי בלתי מחווה
 כדורש בעיניך נחשב

 להבהיר עשוי טובתך,
 סתומים, עניינים כמה

 לסקור קץ ולשים
 אדם אותו בעיותיך.

 יותר עוד למענך יעשה
 לו תאיר ואס מזה,
 הוא שבוע, בסוף פנים
 בפניך לפתוח עשוי

 קוסמות אפשרויות
 לכן החברתי. בתחום

מסרב. שאתה לפני שנית שתחשוב כדאי

 שלך, האינטואיציה על השבוע תסמוך אם
הח לקבל תהסס ולא

במי חשובות לטות
 עומדים הכספי, שור

 רבים סיכויים לרשותך
 מצויינת עיסקה לעשות

 עתידך את ולהבטיח
ההח אם ימים. לאורך

 הפעל בידך, אינה לטה
 על השפעתך מלוא את
 והשתדל הסמכא, בר

בדבריך. אותו לשכנע
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הדגל על פלסטין
 (העולם לדגל קידה כתבתכם למיקרא

 מנחם סקר כיצד תיארתם בד, ),2170 הזה
 מישמר את קאהיר של בנמל־ד,תעופה בגין

 רקומה דגלו שעל המצרי, הצבאי הכבוד
 בדעתי העליתי ״,1948 ״פלסטין הכתובת

 שנועד מכוון, מצרי תכסיס זה היה כי
 עובדה, בפני בגין מנחם את להעמיד
ש דגל לכבד הצורך באמצעות ולהביכו

פלסטין. השם מתנוסס עליו
בעי שהתפרסמה מצולמת בכתבה והנה,

 קארטר ג׳ימי של ביקורו על מצרי תון
 האמריקאי הנשיא שגם נוכחתי בקאהיר,

 שהניף מישמר־כבוד, אותו פני על חלף
פלסטין. שם רקום שעליו הדגל אותו את

 מקיים שרון שמר העובדה את עמוקות
 ניפוח צימצום למען לעשות הבטחותיו, את

 של בגופו סרטן שהיו הייצוג, הוצאות
 למישטר בירושה ועברו הקודם המישטר

הקיים.
 אם אתפלא לא זו, בדרך ימשיכו אם
ביצה. בעבור לירות עשר בקרוב נשלם תל-אביב הליגגר, דלף ה.

בחו״ל סמכויות אין
 כי ),79 במרס 18(ב־ פורסם במעריב

 היו ראש־ד,ממשלה של לישכתו ״אנשי
 אבנרי אורי ח״כ כאשר מאד נינוחים
ל בגין מנחם של יציאתו על עירער

״ על לכפות תנסה אל
מצ אחרים ועל עצמך

 אך נוחים, בלתי בים
 שהחברה משום ורק

 הישמר זאת. דורשת
 פנימיים דחפים מפני

לבע פתרונות למצוא
קיי אינן שאולי יות

המו מישהו כלל. מות
 מאחורי בחוטים שך

 יותר יגלה הקלעים
 מורך החודש. בסוף נוכחותו את ויותר

 מונע אנשים, בנוכחות מגלה שאתה הלב
אהבה. יותר תני בעבודתך. להתקדם בעדך

תתני
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 לדאגה תיתפסי אל
 כשתבחיני רוח ולמצב

 החיוור בגוון שני ביום
ובר פניך על המרחף
 שאת המוזרה גישות

או הסובב כלפי חשה
 שהרגשה לך דעי תך.

 נסי מהר. תחלוף זו
זו, מהרגשה ליהנות

 ואל בעצמך שילטי אך
האי ריגשותיך את לנצל לאיש

הי אם ואהבה. חום השופעים מהיים
 את ימים לכמה דחי קצרה, כרותכם
 אליו, האמיתי יחסך בקביעת החלטתך

בו. רוצה ואת לך ברור שהכל למרות
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 או לא-מחייב, פלירט
 קצר אהבהבים רומן

 בת לך, צפוי ומרגש,
 סוף לקראת ;מאזניים,

ה בתחילת או השבוע,
ל השותף הבא. שבוע

 יהיה לרומן או פלירט
 עד בו ראית אשר גבר
 ותו-לא, ידיד רק כה

 לבילוב- בתקופת ואשר
 נדמה שלכם האהבה

 לו האביר-על״הסוס-הלבן זהו כי לך יהיה
 העסקים, בשטח השנים. כל ממתינה את
 משונה, היא שקיבלת ההצעה חדש, אין
היזהר. נכונים. בה, הכלולים הפרטים אך

 תהיה השבוע באמצע
ב להרהר הזדמנות לו

בהש בחיים, דרכך
אינ שיחה של פעתה

 שאתה אדם עם טימית
 הוא אמון. לו רוחש
אותך, לשכנע יצליח

לה מסוגל אתה כי
 מכפי יותר הרבה שיג

 אם כה, עד שהשגת
ותפ עצל פחות תהיה

 בן שבך. היצירה כישרונות את תח
נמהרות. מהחלטות הימנע — עקרב

המצרי הצבאי המישמר את סוקר בגין
— דגל אותו
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ב השבוע תעמוד אם
ה מביכה בעייה פני

 מיש- בבירור קשורה
רש עניין הסדרת פטי,

 צפוי בלתי מגע או מי,
 שלא מוטב הרשת, עם

ב הטיפול את תדחה
 מייד, בכך התחל עניין,

 המת־ אדם של בסיועו
 זה. עניינים בסבך מצא
להב עלול כזה אדם
 שדי- כפי מזהיר אינו שמצבך לך היר

 של ממושכת תקופה תעבור וכי מית,
יסתדרו. שהעניינים עד ואי־נעימות מתח
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,כדא העונה סוף

 — דגים בן שלך, זס
 לך מותר סוף־סוף

 תיזהר אך להתאהב,
 הראש. את לאבד לא
 החלטות תחליט אל

כס בעניינים גורליות
לווי תיכנס ואל פיים,

 עס מיותרים כוחים
 בת לעבודה. חבריך
הס לא אם דגים,
 כל את לבזבז פקת

 במכירות שלך הכסף
עכשיו. זאת שתעשי ־

המצרי הצבאי המישמר את סוקר קארטר
פלסטין אותה —

 המישמר של הקבוע דגלו שזהו כנראה
 לעולם להוכיח שנועד הפגנתי, אקט ולא

פלסטין. את שכחה לא מצריים כי הערבי
תל-אביב עוז, עמירם

 מר מיש דגל על ״פלסטין״, הכתובת •
 קבלת־פנים בטכסי המצרי הצבאי הכבוד
תמונות. ראה — וקארטר לבגין

הסרטן גיפוה
 ששר- הידיעה, את קיבלתי רב בסיפוק
 להשתתף סירב שרון אריאל החקלאות
 לוושינגטון, שיצאה המוגזמת במישלחת

 עם קשר ללא חוזה-השלום. חתימת לטכס
מעריך אני כאזרח הפוליטיות, השקפותיו

 חוזה־השלום.״ על חתימה לשם וושינגטון,
 הקובע, בחוק מחסום קיים לדעתם כי וזאת,

 גבולות את יוצא שנשיא־המדינה שברגע
 בסמכויותיו, להשתמש יכול הוא אין הארץ

לראש־הממשלה. ביחס כן שאין מה
 חוזה־השלום האם לפלוגתה, להכנס מבלי

שאוש מדינות־חוץ עם אמנות בחזקת הינו
הח חובת מוטלת ולכן הכנסת, על-ידי רו

 בסעיף (כאמור הנשיא על עליו תימה
 הרשו נשיא־המדינה), לחוק־יסוד )5( (א) 11
המח אין כאילו הקביעה, על לחלוק לי נא

 ראש- לגבי מידה באותה קיים האמור סום
הממשלה.
 נאמר: הממשלה לחוק־יסוד 19 >בסעיף

שנבצר או הארץ, מן ראש־הממשלה ״נעדר
)6 בעמוד (המשך
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