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 שחת־ ייוזכן — ב׳ ביום לנסוע חשבת יאס
 עלה אם גם אבל אכזב.
שדוו זכור בידך, הדבר

 הם שבת עד ה׳ ימי קא
 במייו־ ומסוכנים קשים

ש מוטב על־כן חד.
ה דברים בהם תרכז

 ואס בביתך. קשורים
 נהג לנסוע, חייב אתה

 מיקרית פגישה בעצמך.
 קבע. של לרומן הופכת

 לאח־ זכית בה הצלחה,
לבן. לבשי טלה בת כעלייה. תגלהמ רונה,
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קלי לתוך לסגת היא השבוע, החוכמה,

 בעולם להתבונן פתן,
 ולא זכוכית, ושל מות

חלו־ של קיר מאחורי
ה בהשפעות להתחשב
 ובכוונות״זדון שליליות,

שי הרכילות ובדברי
 זה עבר. מכל עליך עוטו

 המנעות כמובן, מצרין,
 החלטה מכל מוחלטת
כל או אישית עסקית,

השבוע. במשך כלית
¥ ¥ ¥

 ימין. ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור
̂  הי־ בידיים; עצמך קח

ו מחולמנות־יתר מנע
 — חסר־תכלית מדיכאון

ב יוצא שאתה ותמצא
 אף הבוץ, מן הדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

נכ אליה הפגישה שהן.
תת אך תתקיים, ספת,

 צפה זאת לעומת אכזב.
 י" בת רומאנטי. למיפנה

חדשים. ידידים לדביר השתדלי תאומים,
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ל מפתיעות והתוצאות בוערת העבודה
 המאמץ המשך טובה.
חש של בסופו כדאי.

הנוספת, העבודה בון
ה שעות את הגוזלת
עצ את תצדיק בילוי,

 שכרן על תבוא מה.
ל נסיעה יפה. בעין
 השבוע בסוף טיול
רומאנ הפתעות תביא
בחב משעשעות טיות

 רב זמן שזה מישהו רת
 רוב נחלת היא קמצנותן, בו. חפצת כבר
רב. כבוד לן מוסיפה אינה משפחתן, בני

11110
1

י : נ ו י  - ב
י 2! ל ו י ב

2 1
כ

¥  ¥  ¥
להרשות יכול  שאתה מכפי יותר תבזבז

 בלתי אורחים לעצמך.
 אותך. יפתיעו צפויים

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפחה

 יש שתרצה. מכפי יותר
ל בנזק כלשהו איום
 ברכושך מסויים פריט

 צער. לך לגרוס העלול
בביגוד הקשור משהו
________ ומחשבו־ מזמנך יגזול
הזה. השבוע בסוף תיך
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לחלו השבוע יתערפל שלן כושר־השיפוט

 מפגישה כתוצאה טין,
 טיבם שאת גורמים עם

לקלוט. מצליח אינן
 תני בתולה, בת את

 שלן ההומור לחוש
 הצחיקי צחקי, חופש.
האו כי רגע. כל ונצלי

זמני, רק הוא שלן שר
מ חוץ דבר. של בסופו

 בשבוע לן צפויה זה,
רגי בלתי פעילות זה

השני. במין תלויה שאינה ומועילה, לה
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 קשים יהיו עצמן על שנטלת האתגרים
 רצון כוח רק לביצוע.

 להתגבר לן יעזור חזק
 לא זה וגם — עליהם

ש כפי מלאה בהצלחה
 את תאשימי אל ציפית.
 קר הוא כי על ידידן

בג זה כלפייך. ואדיש
כל סבלנית היי ללן.

 את תדחקי ואל פיו
 חיבה לגילוי צפי הקץ.

 שלן. הבוס מצד מפתיע
 אדם הוא — סכנה בחובו צופן זה גילוי

בעדינות. אותו דחי ממנו. היזהרי ערמומי.
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 בעניינים לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה
 או לעבודתך הנוגעים
כל־ משפחתית לבעייה
 לך לזמן עשוייה שהיא,
מאד. עד מרגשת פגישה

 אתה רווק, אתה אם
ל השבוע, לפגוש עשוי
אש את במיקרה, גמרי

 אל זאת, עם לעתיד. תך
 את להאריך תתפתה
 מכיוון במקום, שהותך

 תקסום הפתעה שרק
נחושה. ובהחלטיות רב במרץ פעל
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לה.

 לפתור שבכוחן בטוח שאתה יודעים כולנו
 כל של בעיותיהם את

 אלין. הפונים אלה
 בחיין, — השבוע אבל
 אתה עצות. תתן אל

 אחרים, לסבן עשוי
חו שאתה שזה מתון

 בנויים שכולם שב
 אינם התנאים כמון.
 וזה אחד, לכל שווים

או לסבן שעלול נתון
 אתה כאשר בייחוד תן.

 בעיקר הזולת. נקודות את רואה אינן
 שור, לבת לשיברון״לב לגרום עשוי אתה
להפתעה. צפי קשת בת דגים. לבן וגם

¥ ¥ ¥ ׳

השבוע. סוף לקראת לך מחכה מזל הרבה
אהבה, גילויי מתנות,

 בני עם והצלחה כסף,
 אלו מכל אך עקרב. מזל
 בסופו לך, תצמח לא
 טובת שום דבר, של

ה ארוך. לטווח הנאה
 כתום ייגמר הזה מזל

 רצינית גישה השבוע.
הנפש לבעיות ועמוקה

 תועיל המטרידות יות
 זילזול ארוך. לטווח לך

 בצורה דבר של בסופו לך יזיק אלו בבעיות
חפוזה. מנסיעה להימנע עליך רצינית.
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זני
 - בינואר 20
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 למפח- לן יגרמו סוערים דיעות חילוקי
 שיחה :דבר אין נפש.
ה באמצע ירח, לאור
 המצב את תשפר שבוע,

 ייתכן אין-הכר. עד
ל יגרום שזה אפילו

ל הקשר התלקחות
ביו רציניים ממדים

 תעשי אשר קנייה תר.
ל עשוייה שישי ביום

 להיכרות אותן הוביל
 י-מרכ הישמרי חדשה.

וארגמן. אפור לבשי ידידותיין. של לותן
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 אפילו זה ואת מאד, רציני דבר זה כסף
 7 מה אלא יודעת. את ;י

 יאת ליישם יודעת אינך
בחייך. הזה המישפט

 שפקדה הביזבוז מגיפת
תביא, באחרונה, אותך

לתוצ בסופו־של־דבר,
 עבורך הרות־אסון אות
עצמך. תרסני לא אם
מ השבוע הימנעי לכן

 ושיקלי מיותרות, קניות
 לפני דבר כל פעמיים

מצבך. ישתפר העת בבוא הארנק. ותחך3

 ־ בפבדואר 19
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אזרח גל של כנפשו
עוב הישראלית בחברה נכבדים חלקים

ממ שקיבל התבהמות, של תהליך רים
ששודהימים. מילחמת אחרי מבהילים דים

רגי מול וכר) ריש״ (״נובו רכושנות
 אלימות מחייבות. ולנורמות לערכים שות

 במוסדות־ציבור בבתי־הספר, (בכבישים,
פתי ואורך־רוח. סובלנות מול וברחוב)

 ובהם־ בסגירות התחלפה מחשבתית חות
יח מוות גזרי־דין של ואישורם תגרות,

אחורנית. שנים מאות אותנו זיר
 ב־ הצופים קהל בהתנהגות שצופה מי

 הקבוצה כלפי (בעיקר הכדורגל מיגרשי
 אכיפת בהידרדרות שחש ומי המפסידה),

 ציבוריים), מוסדות על־ידי (גם החוק
ה על־ידי להורג להוצאות להתנגד חייב

ומוסדותיה. חברה
 נאמר כבר אי־הרתעה של האלמנט על

 היטב לבדוק הראוי מן אך רבות, ונכתב
 עם אזרח, כל של בנפשו יתחולל מה

הראשונה. ההמתה
תל־אביב יהב, דן

שלהכת נפלה בארזים
 מנחם ראש־הממשלה, של הצביעות

 למפקדי מורה הוא לשמיים. זועקת בגין,
 ותוך ולילה, יומם בלבנון לתקוף צה״ל

הארזים. למדינת שלום מציע כך כדי

 היא צחורה אמנם בגין של השלום יונת
 וכלואה. היא פצועה אך ונאווה,

לשחררה. חייב בשלום הרוצה
תל־אביב פלד, אסתר

הימים אחרית
 מבקש מכבי מרכז כי נמסר, בעיתונות

 מוסדות על להשפיע כדי כוחו, את לנצל
 בינלאומיים מישחקים לקיים שלא הספורט
הדתיים. ברגשות לפגוע לא כדי בשבת,

 ממש אני בהפועל התומך כספורטאי
 עסקני עוברים סוף־סוף הידיעה. מן מאושר

למאב הספורט לקידום ממאבקים מכבי
 הימים אחרית אכן, הדת. לקידום קים

הגיעה.
ה את מכבי למרכז להציע שמח אני

:הבאות הצעות
 להפועל פרי אולסי את לשחרר נא )1(

האור ברבנים לפגוע לא כדי תל-אביב,
לגיירו. זכו שלא הישראלים, תודוכסים

 קמצו־ השתתפות את להפסיק נא )2(
 שנאמר בכדורגל, הליגה במישחקי תיכם
בבית. להתחיל יש הצדק שאת כבר,

 את בבוקר שבת מדי לכנס יש )3(
 בכותל משותפת לתפילה מכבי ספורטאי
המערבי.

 סמלי" קורם לעבור מכבי מאמני על )4(
 המיקצועית, ההדרכה בצד יוכלו, למען דת,

 דבר השם, באהבת חניכיהם את להדריך
 להקרבת־ ויביא הרוח את לרומם שיעזור

המיגרש. על יתר
הש את להפסיק מכבי עסקני על )5(

 ובתחרויות כדורמים במישחקי תתפותם
משות בבריכות־שחיה הנערכים שחיה,

לצ יכולים ואברכים בתולות שבהן פות,
 רחמנא בילבד, בבגד־ים בזה, זה פות

לצלן.
הפ מכבי: ספורטאי לכל העצות ועצת

ההלניס הגוף תרבות בדרכי ללכת סיקו
רק תורה. ושננו למקורות שובו טית!

)6 בעמוד (המשך
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