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 תט־ לא אם בסבלנות.

תבז אל ממילא. יתרפן הוא עליו, פט
סתם. שטויות על היקר בספן את בזי

¥ ¥ ¥

 אם שוב שתבדוק כדאי
לאוז שהגיעה השמועה

 עד נכונה. אמנם ניך
 בנכונותה בטש שתהיה

ה־ כלום. תעשה אל —
 אדם עם הטובים שסיס
ו יימשכו אליך קרוב
חיכית. לה לשלווה תזכה

 תפחדי אל — שור בת
 תניחי ואל כסף, לבזבז

למ שלך. האהבה בחיי להפריע לידידותיך
לך. הנאמנה אחת ביניהן יש — זאת רות

* ¥ ¥

 על לשמור תוכלי אם
 דומה חיים מיטגרת

 בה, עד היית בה לזו
 ת- החדשים, בתנאים

ה על במיקצת קלי
מו — לא אם בעיות•

 איש על שתסמבי טב
 העיקר: נבון. שיקול עם
 ריב. לידי לבוא לא
 בת־ אותו, תזניחי אל

 ישתלם זה במסירות. בו טפלי תאומים,
הרב. לאושרך רחוק, הלא בעתיד — לך

0וווווהי

ש העצמי הביטחון
בעבו לך יסייע רכשת

 לבוס קצת להתחנף דה.
 אם כבוד, פחיתות לא זו

 .שהתוצאה בטוח אתה
במשכורת. העלאה תהיה

 קרוב אדם עם היחסים
ו מאד, ישתפרו אליך
חברתית. הצלחה יביאו
 אדם של קצרה נסיעה

 אשר דבר מה, למבוכת תגרום אליך קרוב
הכלכלי. עתידך על קטנה במידה ישפיע

¥ * ¥

 בשל בחברך תקנא אל
יי•מייהפתא הצלחתי

 בר- של וסבלנות שה
 יחד תשמח אם זל.

 לך יעזור הוא עימו
את רציני באופן לשפר

___ מרי- בעבודה. מעמדך
 עם חשובה בלתי בה

 ממושך. לריב תתפתח אליך קרוב אדם
חסכונותיך. חשבונות את היטב בדוק

¥ ¥ ¥

 עימה תביא קצרה נסיעה
ב — טובות תוצאות

 על היטב שתחשוב תנאי
 אל עושה. שאתה מה

ה לאנשים צער תגרום
 והקדש — אליך קרובים

תשומת־לב. הרבה להם
להתקד לדאוג תפסיק
יס הכל—בעבודה מותו
 מתאים לא שבוע תדר.

 הצלחה חדשות. רומנטיות להתקשרויות
הירוד. המוראל לך תריס במסיבה גדולה
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מאזניים

ב תתאכזב. — זה שזהו לרגע חשבת אם
 שיתן לזעזוע צפוייה את השבוע סוף ימי
חש את לערוך השעה זו אותותיו. את בך

ב טעות הנפש. בון.
 לך צפוייה עבודה ענייני

ש הקרוב, שישי ביום
 סיכסוך אחריה תביא

ב עליך. הממונים עם
 אין הרומנטי מישור
 ממשיך ישן ידיד שינוי,

 אל כמאהב; להתחזות
 תזהרי לכן לו. תאמיני

 הם־ לפיתויו. מלהיענות
 לבשי בדיאטה. שיכי

 מתאים אינו זה שבוע סוף כהים. בגדים
ולחשיבה. למנוחה אותו הקדש לבילורים.

¥ ¥ ¥
 אותך תתקוף אמנם אידיאלי. שגוע זהו

גת־חלוף. היא אולם גדולה, עייפות
עצ סיפוק מלא אתה

העיסקי. במישור מי
 ל- להגיע עומד אתה

 אל ההצלחות, פיסגת
 ואל הראש את תאבד

ו בא בסף תתבלבל.
 תנהג אל הולך, כסף

בת״עקרב, בחסכנות.
 באוויר מנוחה הרבה
 את לך תביא — הצח

ש נכסף, אושר אותו >
 מאמצים רב. זמן מזה חולמת את עליו

אכזר. הגורל בי — יועילו לא פיזיים

מכוזבים
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ר 22 מב ב בנו
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 חושב? שאתה מה להגיד מפחד אתה למה
 מדי מאוחר יהיה זמן, מדי יותר תתאפק אם

 עליך שמעיק מה לומר
היח את לתקן ולנסות

אנ עם כנה הייה סים.
ותר אליך קרובים שים
תש אידיליה איזה אה

 עשי — בת־קשת תרר.
 ההופעה למען משהו
 ו־ בעציומו הקייץ שלו.

 המיותרים הקילוגרמים
 יערערו בחורף שצברת

 העצמי. ביטחונך את
להצ סיכוי לך יש להמר, נוהג אתה אם
השחור. בצבע תשתמש אם השבוע ליח

¥ ¥ ¥

מסו זה בן־גדי. השבוע, מבחורות היזהר
 ונוח בבית קצת שב שלך. לבריאות בן

מח הרבה. מפעילותך
רציני. מיבחן לך כה
תע אתה דאגה, אל
— בת״גדי אותו. בור
לקניות. טוב שבוע זהו

ה על לשמור המשיכי
 שלך הקודמים שקרים

ב לך ישתלם זה —
 שינוי דבר. של סופו

 שלך החיצוני במראה
הק בעתיד לך יעזור ל*

ב לטיולים לצאת השתדל ביותר. רוב
באופק. הפתעה השבוע. בסוף הטבע חיק

¥ ¥ ¥

 מן חייך באורח לחידושים שואף אתה אס
ו תקיף הייה השבוע, הוא לכך המתאים

 עליך זכויותיך. טל עמוד
 בקרוב בהגיון. לפעול

 ציפית לו מכתב יגיע
 את תשהה אל רב. זמן
 מייד ענה תשובתך, מתן

 בני־ ולטובת לטובתך
 אם אפילו משפחתך,

 ואת ירוד רוחך מצב
דא אל מוות, עד עייפה

יה המיוחד החופש גה,
 שחייה, הבא. בשבוע יה

 היפה. המין בנות עם ובילוי שמש הרבה
בדרכך. עיניים לך העושות על עין שים

¥ ¥ ¥
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עס של המחיר הקצב

 ותיאלץ יתגבר, קיך
 שמור בלחץ. לעמוד

תג ואל כוחותיך על
 אל תישבר. פן זים,

עיס־ לדחות תהסס
 הן אם אפילו קות,

 בל קודם ועשה טובות
 אליהם הדברים את

 מישפח- בני התחייבת.
 בל המצב, את ויבינו לצידך יעמדו תך
 ובעיקר לב, תשומת להם שתקדיש יזמן

 להמטיר נוהגים שהם הרבות לעצות
וה העצמאיות הדגים בנות בל עליך.

חומרית. להצלחה השבוע תזכינה רווקות

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב

)6 מעמוד (המשך
 עוד לאיים התחיל והוא חסינותו, תוסר אם

החסינות. הוסרה שבו הערב באותו
 לא עדיין זה במדור אחדות ידיעות לגבי
 הסמים בנגע יילחם שרפול כתבתם ברור.

 דבר. כך על פורסם לא ועדיין בצה״ל,
 בשכונת- הפגנות לבגין מכינים כי כתבתם

 ראש־הממ־ בה. יבקר הוא כאשר התקווה,
 ואי־אפשר בשכונה ביקר לא עדיין שלה

 עצמון יהודה עורך־הדין כי כתבתם לדעת.
מונה. לא עדיין הוא כשופט, ימונה

תל-אביב דונד, זהבית

ניו״ט־ק גיו־־זרק,
 רוזנבלום פנינה הדוגמנית-כוכבנית

ממרחקים. קולה משמיעה
 בניו־יורק לגור עברתי מצויץ. הכל אצלי

חיים. ומלאת משגעת עיר —
 אחרי והמישחק, הדוגמנות כל את עזבתי
בבוורלי־הילס ומי המי כל את שהכרתי

 אלה כתבות הזה. בהעולס והפשע מישפט
 מדור את שקראתי ואחרי במיוחד מעניינות

 הזה (העולם אבנרי אורי של יקר קורא
ה על האחראית כי גם מבין אני )2187

 אילנה שלכם הכתבת היא הגדול שיפור
הכבוד. כל אלון.

 בתא רימון שלה מהכתבה נהנתי בעיקר
 כתבה היתה זו ).2185 הזה (העולם הכלא

 גם כי והראתה ראשונה ממדרגה אנושית
 בגלל אותם, לפסול רגילים שאנחנו אנשים
 אנשים הם הפשע, לעולם קשורים היותם

וחושבים. אוהבים מרגישים,
ירושלים אחי־מרים, יוסף

לפוליטיקה ו!ח1דכיל

 הפך הזה בהעולם המרחלת רחל מדור
 היכול מצויין מדור האחרונים בחודשים
ב זהים מדורים עם שלו ברמה להתחרות
 הורדתם זה בגלל הבינלאומית. עיתונות

שניים? במקום אחד לעמוד אותו

גולן פנינה ■בוכבנית דוגמנית
המי־ומי כל

 אם אחד, כל ינצלו שהם לדעת ונוכחתי
 גם דבר. בשום יעזרו ולא יוכלו, רק

 הרבה אותי לימדה שהתבגרתי העובדה
 לדברים שונה ערך מייחסת אני והיום
 מאשר בעסקים יותר מעוניינת אני רבים.

 רישיון לקבל שנתיים לי לקח בדוגמנות.
אותו. קיבלתי לבסוף אך עבודה,
 עדנה האדריכלית עם גרה לא אני

 במלון עבדתי לא ומעודי לנגוצקי (״מלי״)
שכת וכפי בארץ שסיפרו כפי בוושינגטון,

ב הרבה מבקרת אני המרחלת. רחל בה
 לניו-יורק קרובה עיר שזו כיוון וושינגטון,

 השאר בין חברים, הרבה בה לי ויש
מכירה. שאני סנטור
 לבד. גרה ואני טוב במקום דירה לי יש

 ואז בעתיד בארץ לבקר מתכוננת אני
 דברים הרבה לכם ואספר איתכם אתקשר

מעניינים.
ניו־יורק גולן, פנינה

בכלא שהתפוצץ הדימון
 ב- אלון אילנה של כונבותיה על

הזה״. ״העולם
ה בכתבות ניכר שיפור חל באחרונה

 החדש המדור את שתבטלו טוב יותר
 ותחזירו גדול, אחד שעמום שהוא קטן עולם
המרחלת. לרחל עמודים שני

ו האמיתי שמה מה לדעת אפשר אגב,
 יש לפעמים ? אותה להשיג אפשר איפה

בשבילה. טובים סיפורים לי
בת־ים אדרי, נילי

י זזב ומי אוטיסט׳ •לד מ■
 ״מי אבנרי אורי של כתבותיו על

 ו״הזונח טרוריסט״ הרוחות לבל
),2185 הזה" (״העולם מיריחו״

 אבנרי של דרישתו על קצת וגם
 רב־אלוף הרמטב״ל, את לפטר
פר בגלל איתן, (״רפול״) רפאל

האז רוצח של דינו המתקת שת
ליטני. במיבצע רחים

 השבועון בידי נופל רחוקות לעיתים
 תוכנו, בכל מתעניין אני אין הזה. העולם

 המגפד סיגנונו את מראש יודע שאני היות
 כתבות על מתעכב אני לעיתים אבל תי,
 ה״פנינים״ ועל אבנרי אורי של עטו פרי

שבהן.
)13 בעמוד (המשך
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