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ל לך מותר סוף־סוף
 לא תיזהר אן התאהב,

 אל הראש. את לאבד
גו החלטות תחליט
כס בעניינים רליות
לווי תיכנס ואל פיים,

 עם מיותרים כוחים
 בת לעבודה. חבריך

הס לא אם — טלה
 כס• את לבזבז פקת

 אמצע במכירות כספן
בעדך. הכוכבים עכשיו, זאת עשי העונה,
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 השבוע תןגמוד אס
ה מביכה בעייה בפני

מישפטי, בבירור קשורה
 או רשמי, עניין הסדרת

ה עס צפוי בלתי מגע
 תדחה שלא מוטב- רשת,

הת בעניין, הטיפול את
 בסיועו מייד, -בכך חל
ב המתמצא אדם של

״ אדם זה. עניינים סבך ______״
 לך להבהיר עלול כזה

 וכי שדימית, כפי מזהיר אינו שמצבך
 ואי־ מתח של ממושכת תקופה תעבור

מאליהם. יסתדרו שהעניינים עד נעימות

¥ ¥ ¥

 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 בעצמן שילטי אך
 יי את לנצל לאיש תתני

ואה חום השופעים האמהיים ריגשותין
לכמה דחי קצרה, היכרותכם אם בה.

האמי יחסך בקביעת החלטתן את ימים
לן ברור שהכל למרות אליו, תי

בזה. תלוי עתידן — בו רוצה ואת

׳¥ ¥ ¥

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

ה מאחורי בחוטים שך ______...—
ויו יותר יגלה קלעים

 הלב מורך החודש. בסוף נוכחותו את תר
מונע אנשים, בנוכחות מגלה שאתה
השבוע. הינפש בעבודתך. להתקדם בעדך
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 תהיה השבוע באמצע
ב להרהר הזדמנות לן

בהש בחיים, דרכן
אינטי שיחה של פעתה

 שאתה אדם עם מית
 הוא אמון. לו רוחש
 כי אותן, לשכנע יצליח
 להשיג מסוגל אתה

ש מכפי יותר הרבה
 אם כה. עד השגת
 ו- עצל פחות תהיה
נשכר. תצא לפעילות, יומן את תתכנן
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 או לא־מחייב, פלירט
 קצר אהבהבים רוחן

 בת לך, צפוי ומרגש,
 סוף לקראת בתולה,
ה בתחילת או השבוע,

ל השותף הבא. שבוע
 יהיה לרומן או פלירט

 עד בו ראית אשר גבר
 ותו־לא, ידיד רק כה

 ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נדמה שלכם האהבה

לו האביר־על־הסוס־הלבן
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 הח־ לקבל תהסס אל
 במי־ חשובות לחטות

 עומדים הכספי, ■שור
 רבים סיכויים לרשותו
 מצויינת עיסקה לעשות

 עתידך את ולהבטיח
•ההח אם ימים. לאורך

 הפטל בידך, אינה לטה
 על השפעתך מלוא את
ל והשתדל הסמכא, בר

בדבריך. אותו שכנע
¥ ¥ ¥.

 לא שמעולם אדם מצד צפוי בלתי מחווה
 כדורש בעיניך נחשב

 להבהיר עשוי טובתן,
סתומים, עניינים כמה

 למקור קץ ולשים
 אדם אותו בעיותיו.

 יותר עוד למענן יעשה
 לו תאיר ואם מזה,
 הוא שבוע, בסוף פנים
 בפנין לפתוח עשוי

ב קודמות אפשרויות
 הכל החברתי תחום
לבן. לבשי בן. תלוי

¥ ¥ ¥

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

 בת מדי. רעשניים אולי,
 הצבעונית השמלה קשת,
 זו דווקא השבוע היא,

 הצלחתך את שתבטיח
 הרגישים אלה ברבים.

 ולמחלות לאלרגיות
 יצאו שלא מוטב טור

 אלו למרחקים. השבוע
 — להינשא העומדות

 את לדחות להן מוטב
 אין מה. לזמן תוכניתם

לבילויים. שבוע זה

י,/חזן
¥ מיי!.

 עם לזזז נכון היה מנוסה, למלח בדומה
— העיקר רוח, כל

 במקום תיתקע שלא
הת תקבל שלא אחד,

 מרחיקות חייבויות
 תבטיח ושלא לכת,

 עשוי אתה הבטחות.
מבו לאשה צער לגרום

 להביא עשוי וגם גרת,
 גבר עם ניתוק לידי

טובתן. את השוחר
 לקשרים שבוע זה אין

כחול. לבש רומנטיים.
׳¥ !¥
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 זהו כי לו יהיה
 — העסקים בשטח השנים כל ממתינה את
 אך משונה, היא שקיבלת ההצעה חדש. אין

 ומדוייקים. נכונים הם בה הכללויס הפרטים
4/1 __ __ _________ _

ממזכי□
)8 מעמוד (המשך

 כאזרח, ולמסקנה. לחקירה בהחלט ראוי
 מאת עניינית תשובה לקבל מקווה אני

 פניתי, שאליו לממשלה, היועץ־המישפטי
 את ״קיבלנו השיגרתית, לתשובה מעבר

בעיון״. נמצא והוא מיכתבך
 הליגה נשיא אבן־שאוד, מרדכי
תל־אביב והאזרח, האדם לזכויות

ש חידוד ד הקו
 מעשי־זימה״ מעוררת ״כתבה

).2178 הזה״ (״העולם
ב״ה

ב שרואיין הסווינגרים, זוג על הקריאה
בוג כבר אם זעזוע. לי גרמה כותרת, עלי
שית מוטב בעהו, איש הזוג בני דים

 עם חיי־מין בניהול הטעם מה וכי גרשו.
 זה הרי רגשותי! ללא אחרים בני-זוג

סלידה. מעורר דבר
 אבל בחו״ל. אולי בארץ. מקובל לא זה

בעי נוראי, דבר זה כשלנו קדושה בארץ
 זה משותפים. ילדים הזוג לבני כשיש קר

 מהוריהם, שלומדים הילדים, את מתסבך
ל ההורים התנהגות תהפוך שלבסוף עד

חברתית. מוסכמה
 שדברים שיערתי לא כי אישית, נפגעתי

בארצנו. מתרחשים כאלה
טון, ריל,י ביח־שמש בי

ח מה י זהיר הג1 מרתי
 חברי של החסינות חוק על

הכנסת.
 החסינות, חוק את המנצלים הח״כים

ה חוקי על לעבור בפראות, לנהוג כדי

 לא איתם. ובתיאום הביטחון כוחות עם
 אירגון של להשתלטותו שהמתנגדים יתכן

 בלתי־מאור־ בעצמם יהיו ואלים קיצוני
י ולא־מוגנים. גנים

ארצות־הברית ויסקזנסין, קינן, בתיה

ודופי ■ופי

 בכל במייוחד, טוב יום הוא ראשון יום
 תוכל הגברי. המין עם שלך הקשרים
בעס רע לא להסתדר

 תרסן אם השבוע קים
לל הטבעית נטייתך את

 קטנים דברים על חום
 חשיבות להם שאין

 מרגיזים ורק יתירה
ל נסה השבוע, אותך.
חד תחומים לך חפש
_____ ה־ בזמן לעיסוק שים
 לרשותך. העומד פנוי
 עבורך. חשובות החלטות לקבל תהסס אל
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 ה־ מן קשה פעילות לן צפוייה השבוע

בלתי־שיג- וגם רגיל, !* ^
ב כמו ממש רתית,
 יהיה שעבר. שבוע
 כל את לאסוף עלין

וה הפיזיים כוחותיך,
ב לעמוד כדי נפשיים,
 עלין שיוטלו משימות

להת תדע אם לבצען.
 קטנות חולשות על גבר

 נסה תצליח. — שלן
לבזבז. לא עצמן לאנוס

 בפבתאר
במרס 20

 שייענשו מבלי — חיי-אדם ולסכן תנועה
 החוק את מבזים הדם, את מרתיחים —

סלידה. ומעוררים
תי אד, ויואל א  נהגים רונ

תל־אביב זהירים,

רוו גיוס ונו ״ ס ח ר דו ש ה
 חוק מפירים גוש־אמונים אנשי
 ומחר- אדם בחיי מזלזלים וסדר,
 להתארגן יש — מילחמה חרים

לפעולת־נגד.
 עצמם המחשיבים גוש״אמונים, אנשי

 ושומרי הארץ גבולות נוטרי חיל־חלוץ,
הטו האחרונים, האידיאליסטים תיפארתה,

 בצבא השימוש נגד טוענים שבעם, בים
 מטרתם שכל ואזרחים, ילדים נשים, נגד

 אלה ולטענות הארץ. ואת העם את לשרת
 במדוייק, לאמוד קשה שאותה השפעה, יש

הנו בכל ואימפוטנטיות שיתוק המולידה
 לא־חו־ מתיישבים נגד צבא להפעלת גע

הגוש. של קיים
אני, לחלוטין, זו השפעה לנטרל כדי

לרשו עצמי להעמיד מוכנה לילדים, אם
 נגד לפעול כדי הביטחון, זרועות של תן

 אלה שכן הגוש. מאנשי וילדים נשים
 ואת שלומי את — השלום את מסכנים

מזל וסדר, חוק מפירי הם ילדי. שלום
מילחמה. ומחרחרים אדם בחיי זלים

 צבאות־ של התארגנויות ונגד מול
 לגיו־ מקום יש וסיירות־פרטיות, פרטיים

בשיתוף שתפעל ציבורית״, ״סיירת של סה

 ב- היופי מלכת של הופעתה על
תל• ומכבי ליוורפול של מישחק

| . אביב•
 בין זעישחק בשידור בטלוויזיה צפיתי
והש תל־אביב, מכבי לקבוצת ליוורפול
 מה מלכת־היופי. את שם לראות תוממתי

 היא אולי כדורגל? ולמישחקי למלכת־יופי
ספורטאית!? פשוט
 ממש היא אבל מאד, נחמדה אמנם היא

 כנראה עצמה. עם לעשות מה ידעה לא
הבי שפשוט נחמדות, הוראות לה שנתנו

אצ החזיקה ובתגובה במבוכה, אותה או
 ידה כף הניחה ליוורפול, שחקן עם בעות

 מעט שהתעלם כהן, אבי של כתפו על
 את להרים לו עזרה המלכותית, מנוכחותה

הגביע.
 מלכה היא כי אותה, להאשים לי קשה
זקו אולי מדי, צעירה אולי מאד, צעירה

 מכל לצאת כיצד מעמיקות, להנחיות קה
בשקום. מצב

 זה עליה. מתנפלת אני אם מתנצלת אני
 לכתוב מעזה הייתי לא אבל מצדי, יפה לא

ה מבטה את ראיתי אילולא זה, מיכתב
 עם כשיצאה הצילומים, כל לאחר עצוב,
בלב. ועצב ראשה על כתר בידיה, פרחים

הנח מהילדה חוסכים היו המתכננים
 מרשים היו אם עגמת־נפש, הרבה מדה

 שזו מפני הראש, על כתר בלי להופיע לה
מלכת־אסתר. בחירת תחרות אינה

ספור בלבוש לבחור יכלה כן, כמו
 יכולה היתה כבד. פחות ובאיפור טיבי

ה במכונית המהממת הכניסה על לוותר
ספורט.

 שיבושם העניין, מכל נהנית היא אם
 איפוק, איפוק, לה: מייעצת אני אך לה.

 אמיתית האשד, את שעושה מה זה איפוק״
ומעניינת. יותר

גיבעתיים קופלביץ׳, ירדנה

 באינפלציה, מידחמה

ז הכיצד

אר מר שר־האוצר, כי הדבר אמת האם
 באינפלציה, להילחם מאודו בכל חפץ ליך
 שבוע מדי מעלה הוא כן אם מדוע אז

 את המדביק המחירים מדד את בשבועו
 ומוריד ונשנות החוזרות היוקר תוספות
 הישראלית הלירה של ערכה את לטמיון

הפחת? פי אל הדוהרת
 מאידך מדרבנת כידוע המחירים עליית

מכס תועפות הון לבזבז העשיר האזרח את
ומיו ערן יקרי מוצרים רכישת על פו

 מפחד הגבלה ללא הכרחיים ובלתי תרים
 של וערכם המחירים ירקיעו שוב מחר פן

 אצים שני, ומצד כפליים. יעלה המוצרים
 מוצרים הם אף לרכוש מעוטי־היבולת גם

 הגבלה ללא ושוב חיוניים ובלתי יקרים
 לשם רבים כספים לווים ואף הדל בכספם

 שוב מחר שמא הזהה הפחד מאותו כך
 ו וציד־ כרגיל, המחירים וירקיעו יעלו פעם
| עימם! קתם
 שר־האוצר היה לו כי הדבר נדמה לי

 י אף ולו במעט, להוריד מנסים ושותפיו
 המחירים את בלבד ונסיוני סימלי באופן

 שאולי לאזרח תקווה על-ידי־כך ולתרום
 של מבוטל הלא וחלקם יתכן להבא גם

 יהיה ולא קמעה, ירד מחירם המוצרים,
ה של נוספות הדרגתיות מהעלאות פחד

 לבטח אזי לעין, הנראה בעתיד מחירים
 את ז לבז ממהר ולא ממתין האזרח היה

חיו אינם אשר מוצרים רכישת על כספו
 מתייצב היה כספנו וערך לגביו, ניים
 של ליציבותה והתקווה משמעותי, לזמן

 אפלוליות את מאירה היתה שלנו הלירה
 :בגימטטריה ולראיה כלכלתנו,

 באינפלציה מלחמה ובגימטריה
123 + 278 = 401 

המחירים! להוזיל
88 + 313 = 401 

זולים! מחירים
308 + 93 = 401

אד , שמו מן תל-אביב אי

218ז הזה העולם


