
 אך שרטון, על תעלה חשובה תוכנית
 תפיק דבר של בסופו

 אדם רבה. תועלת מכך
 לפתור לך יעזור קשיש
 זמן לך המעיקה בעייה

 דברים לוקח אתה רב.
 לה תן ללב• מדי יותר

 אינה שהיא להרגיש
 תשקיע אל עולמך, כל
המי על יתר עצמך את
 עסקיים. בעניינים דה
בהיר. ליבשי טלה, בת

* * *
 את מגבירה רק שקעת שבה המלנכוליה

בפניך. העומדת הבעייה
 המצב את לשפר כדי

 בשורש לטפל עליך
בסימפטומים. ולא הרעה

 בהם הכספיים הקשיים
 אך יימשכו, נתון אתה

מ מכתב רב. לזמן לא
 לפגישה יגרום זר אדם

 המין בן עם מאד נעימה
 הרבה תביא אשר השני,

בספורט. עסוק הפתעות.
¥ * *

 מכריך בין לקינאה כנושא תשמש השבוע
 שלא כדאי וידידיך.
 בהצלחותיך, תתהלל
ש כמה עליהן ושתדבר

המתו היחסים פחות.
 הם זוגך בת עם חים

ש שמועו) של תוצאה
 שיחה לאזניה. הגיעה
 לב אל מלב גלויה

ה את לטהר תסייע
 לאדם עזור אווירה.

 את להגשים אליך קרוב
 תאומים בת חלומו.
פגישה לך צפוייה השבוע

0'1(1ת!ו
 בסוף —

רומנטית.

סוסו
ני 21 ו  - בי

לי 20 ביו

 גדול חוג על ישפיע שלך השיכנוע כושר
 ותעמוד הרגיל, מכפי

ה ההתעניינות. במרכז
 לה החברתית הצלחה

 לך תסייע זוכה, אתה
 אליה למטרה להגיע

 עם פגישה שואף. אתה
 תעזור בוהמית אישיות

 הפיתרון את למצוא לך
 המעסיקה לבעייה הנכון
סר בת רב. זמן אותך

 על לדבר במקום — טן
 אותן. לבצע שתתחילי .כדאי תוכניותייך,

קצת. נוחי בידידים. מלהיעזר תהססי אל
¥ ¥ ¥

 ביחסיך מרגיזים חיכוכים לך צפויים
 הקרי- המישפחתיים•

פו נוהג אתה בה רות
 אהוב באדם קשה געת

 שתקדיש כדאי עליך,
 לב. תשומת יותר לו

 לידיד שהושטת העזרה
וב פרי, תישא בצרה
 גמולך. על תבוא קרוב

 כל לא — אריה בת
 _ ה- אותו הם הגברים

 תסתגרי אל לכן דבר.
בעצמם. להתגלגל לדברים תני בבית,

¥ ¥ ¥
 יתחילו רב. זמן מזה שהצטברו לחצים

 הצלחה עליך. להעיק
 תפצה וחברתית כספית
 העצבנות על אותך

מהח תברח אל והמתח.
 ושמור חשובות לטות

 האינטרסים על בנאמנות
ה היחסים מעבידך. של

תאו בת עם רומנטיים
שרטון, על יעלו מים

 לבשי באשמתך. שלא
הטבע. לחיק צאי כחול.

11 111 ו נ ,
ט ס ו ג או  - ב

ר ב מ ט פ ס ב
22
22

 אותם, שתיכננת כפי יסתדרו לא הדברים
 תושגנה. לא לעצמך שהצבת והמטרות

 להתגבר היחידה ך1הד
 ב־ לטפל היא המצב על

 במיכשול, דראסטיות
באמ להשתמש ואפילו
מהמקו החורגים צעים

 יגרום קרוב אדם בל.
 כדאי קשה. לאכזבה לך

למנו הזמן את שתנצל
ש ונפשית, פיסית חה

 לקראת כוחות תאגור
מאז בת בעתיד. המתח

1צפוי הפתעה — ניים

¥ ¥ ¥
 הבעיות מסבך לנוח ביותר היעילה הדרך

 ספורט שינה, היא אותך המטרידות
 קשות בעיות ומנוחה.

תסייע קרוב אדם של
 ממה לברוח לך נה

אי השבוע לך. שמציק
 להחלטות מתאים נו

לנ המשך דראסטיות.
ש עד תמיד, כמו הוג

 'הזדמנות לך תהיה
 בקור המצב את לנתח

מסקנות. ולהסיק רוח

עקת

¥ ¥ ¥

 לשמועות תיתפס אל
 בכוח היעזר יסוד.

 מה עשה העבר. ובנסיון
 בקור־רוח, עליך שמוטל

 מכפי יותר תתרגש ואל
ב שנראה ממה הראוי
 אתה כעלבון. עיניך
 שיבינו לאנשים זקוק

 מי כל לא אך אותך,
 אוזן לך להטות שמוכן
טו את רוצה באמת,

 סוף — קשת בת בתך.
נעים. יהיה לא השבוע

*  * ¥

 חסרות ולמעשיות
המעולה, שיפוטך

חשת

 ממנה, והתייאשת שכמעט מישאלה
ש גם ייתכן במפתיע. להתגשם עשוייה

 הקרובים הימים תוך
 האפשרות לך תהיה

 לידיד טובה להחזיר
תצ בשעתו. לך שעזר
 רב זמן להקדיש טרך

בעיו לפיתרון מהרגיל
אחרים. של תיהם

 מוגברת גופנית פעילות
 עשוייה השבוע בסוף
ברי מצב את לשפר
כחול. צבע לבש אותך.

¥ ¥ ¥

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי

 ב בייחוד לך. מחכה נפלא שבוע
 זוגך. בת עם ומשתפרים ההולכים

 כמיטב עושה שהיא
 לה ושמגיע יכולתה,

 צפוייה מצידך. עידוד
מ פיננסית הצלחה לך

 ללא חשבת אותו מקור
להצ תניח אל בטוח.

 ראשך, את לסחרר לחה
 במסירות לעבוד והמשך

 בסופו כי ובנאמנות,
 לך. ישתלם זה דבר של

 דלי. לבת עליז שבוע
התכלת. בצבע לבשי

חסיך
זכור

ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

*  *  *

 התחלת אותו המאבק
מיספר, שבועות לפני

 יוכיח רבה, כה בהעזה
 תהסס אל עצמו. את

כ בתקיפות מלנהוג
זאת, דורש שהמצב

זכויו על תוותר ואל
 הרומנטי במישור תיך.

גדו הצלחה לך צפויה
כס בעיות מהרגיל. לה

להדאיגך. עלולות פיות
לכיוונך. לנטות מתחילות המאזניים כפות

ר1בפבר 19  א
ס 20 ר מ ב

ם מכחכי
)1 מעמוד (המשך

 רצח של נפשעים מקרים הישנות למניעת
מפשע.״ חפים

רמת-גז פוקס, ז׳ון

• • •

•ותרי* שווה מ■
 צנטנר חניתה של הכתבה על

הדוג של חתונתה את שתיארה
 נתיבות בת אמיר, שלומית מנית

).2185 הזה״ (״העולם
לאו שעלתח רגילה בודתמותה בתור
 לה והיה הדוגמניות נמצאות שבו לימפוס
 של העונה בחתונת איתן להיות הכבוד

 לעצמי חובה אני רואה אמיר, שלומית
בכתבה. דברים כמה על להגיב
 צנטנר הגברת עם מסכימה בהחלט אני

 איננו הרגילות, בנות־התמותה שאנחנו,
הדוג איתכן, להתחרות וחס, חלילה יכולות,

ששלומית ועד מכאן אך בלבושכן, מיות

 הישן הפצע פתיחת של המפוקפק התענוג
 הונגריה.״ יהדות שואת של

ש העלה המקורי בגליון מחודש עיון
 רב כסף בלבד, לירות 200ב־ הוא המדובר
הימים. באותם

 גם חלל הפילה האינפלציה כי מסתבר
הזה. העולם של הנוסטלגי המדור את

נתניה גספר, דגי
צודק. גספר הקורא #

טובה בחברה
 המתקרח מגוף נוסף איום מיכתב

 רשימת שבו ישראל״ ״גאולת
 אותו על-ידי להתנכלות מועמדים

 פורסם אחדים חודשים לפני גוף.
 גוף על-ידי החתום דומה, מיכתב

 לעובי המישטרת נכנסה אז זה.
 לגבי לחקור והתחילה הקורה
ברו התוצאה כותביו• של זהותם

מאליה. רה

אמיר דוגמנית
1 לבש מי ? הלביש מי

ה עלינו קמו (הממלכתית) בטלוויזיה
 העם מוראל את להחריב להרגנו, שמאלנים
 אש״ף קלגסי של מלאכתם עושי במדינתו.
 ובעיתונות ברדיו גם כך בדורנו. הנאציים

 עליהם. מילחמה להכריז עלינו מסויימת.
 בנפשנו כי ומיד, הפה את להם לסתום יש

הדבר.
 אנשי מרכז את הבאנו הראשונה ברשימה

 ברשימה ממשיכים אנו כאן במדינה. השמאל
 שדיינם בישראל השמאל אנשי של שחורה

להחרץ. חייב
 דיי- אורי :הבא בשבוע אחרונה רשימה

 שחק ישראל (חו״ל), מסיס אלכס ווים,
 יבי, סימון, ארנסט וויזר, דויד (חו״ל),

 ניב, קובי (חו״ל), גילן מקסים חלבי, רפיק
 יהושע בן־אמוץ, דן יהושע, א.ב. מיכאל, ב.

 ליבוביץ, ישעיהו ילין־מור, נתן סובול,
 בושם, הדה תומרקין, יגאל עילם, יגאל
דיין. אסי

 לטיהור האות היה קירשנבאום מוטי
 השמאלנית. המאפיה מאנשי כלי־התיקשורת

 לשר ידיים מחזיקים אנו בכך. להתמיד יש
 המאפיה על בכנסת שדיבר המישפטים,
בכנסת. השמאלנית

 המחסלים ישראל, גאולת
רחובות בני־ברק, ירושלים,

 בנות את ולהלביש לבוא צריכה היתד,
 לפאר רצית? מה הדרך. ארוכה המישפחה

 השפלת על-ידי חברותייך ואת עצמך את
? המישפחה

 המישפחה בנות רוב לידיעתך, סתם, אז
 ואיפה מה שלומית עם התייעצו לא כלל

 שנסענו היחידות היינו ואני אמה לקנות.
 להעיד יכולה ואני עודד אצל שמלות לתפור

בחירתי. לפי היתד, שהשימלד, עצמי על
 שלומית) של (גיסתה עמיר אסתר

נתיבות

הישראלית לאצוליה מקום
בפרספקטי הכנסת מושב סיכום

שנה. 30 של בה
 התחתון הבית את סוף־סוף להקים יש
 על־ידי נבחרים אזרחים מיוצגים יהיו שבו

אזוריות. בחירות
 הלורדים. לבית מקבילה היום של הכנסת
 מישפחה, מקשרי מורכבת שלנו האצולה

 בן־גוריון, מזכירי היהודית, הסוכנות זקני
 וזקני מחתרות זקני וצד,״ל, הפלמ״ח זקני

מיפלגות.
 אך ההיסטורית, זכותם את שולל אינני
 על-ידי להיעשות צריכה השוטפת העבודה

העם. נבחרי של חדש כוח
תל-אביב הלינגר, רדף .ה.

הזה״ ב<,העולם אינפלציה
 במיוחד גדולה מחירים עליית
הזה״ ב״העולם דווקא אירעה

הזעצר. הבחור בגלל
 שהיה הזה העולם היה זה במדורכם

 בהעולם שנכתב על דווח )2185 הזה (העולם
 הכותרת תחת .1954 ביולי 15,־מד 873 הזה

 ל״י 1400״ מישנה כותרת הופיעה מישפט
 ״משלם :נכתב הכתבה ובגוף מאוחר״ יותר

 בשבוע לשלם, המשיך הישראלי המיסים
עבור ליום, לירות 2000ל־ קרוב שעבר,

ץ ב1ר1 ס ב״אל־על״ ו
 ״אל-על״ קברניט פרשת על עוד

 אדר מיכל והדיילת פרסמן עקיבא
 הברחת בפרשת הוחשדו אשר

).2186 הזה״ (״העולם הזהב
 אמיל דגול, סופר יצא רבות שנים לפני

נאלצו אשר החיים״ ״עלובי להגנת זולא,

פרסמן אשת־קכרניט
יפצה? מי

 רעבונם. שבירת לשם לחם ככר לגנוב
 להגנה אבנרי אורי של עיתונו יוצא כיום

 הוא חפצם כל אשר ״מסכנים״ אותם על
 ״אנשים של חוג לאותו מחיר בכל להיכנס

 מרומם מפאר הזה העולם אשר יפים״
השלישי. העשור זה ומשבח

השרון רמת עמרמי, אמציה

 אחרי הזה. להעולם הכבוד כל פעם שוב
את לשחרר המישטרד, נאלצה הרעש, כל

)13 בעמוד (המשך

2189 הזה העולם8


