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 טונות לבקש ממן מונעת הרבה גאוותן
 בקנוניות. להסתבך או

 מילת- השבוע כי זכור
 טיפוח היא הקסם

 אם גם לכן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותן,
 נעול. פין את להחזיק

 להיטיב רוצים הם אם
לע להם תן — עימן
תיד ואל זאת, שות
מכריעות. הצעות חה

*  ** *

 שור בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה
 אשר כל בריאותך. היא

— לשיפורה תעשה
תע אשר כל מצויין.

 בה לפגוע העלול שה
הרגיל. מן מסוכן —
המשפחתי, לרופא גש

 ואל שיגרתית לבדיקה
פוליסת־ את תזניח

 הצלחתך בגלל הביטוח
והאמנותית. העיסקית

 גם הפתעות לך נכונו
חברים. עם בפגישות וגס האהבה במישור

תאותיס

* + *

 אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
כאב-הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,

_________ בטווח- הצרות הריגעי,
 שונ־ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — אין

ל תדע רק אם לים,
ההיש על-ידי התמיד

 וכוח- הרציניים גים
 על-ידי שתפתח הרצון,

 מיקרה התפנית. עצם
 עשוי ובלתי-צפוי נעים

תי לא אם להתגלות,
 איבה של כתגלית זהר,

 אל מיקצועית. קינאה של או אישית
 פנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי

!הפתעה ואדישות. לא-איכפתיות של

*  *  *

 ישפיע עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
 מצבך על קשה בצורה
 בקשר האישי. הכספי

 מלעשות היזהר לכך,
 עליהם נמהרים, מעשים

 להתחרט עלול אתה
תת אל יותר. מאוחר

 באוזני להודות בייש
 עיסקך מצב כי ידידיך
 אל לעומת־זאת, גרוע.
מו לחפש לנסות תעז
לך. לכפופים מהסבך צא

★ ★ ★

 מכרים כלפי טוב ורצון ידידות גילויי
 היכרת אם גם חדשים,

 אלה, בימים רק אותם
ב להשתלם עשויים
תס אל הזמן. מרוצת

חד מכרים לארח רב
 יביאו אם גם שים,

 משלחם, ידיד איתם
וש לן, מוכר שאינו

 בעיניך. חן מוצא אינו
אינ מישפחתית בעיה

 מאוד ורגישה טימית
הקרובים. בימים פיתרונה על לבוא עשויה
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עבודתך. במיסגרת השבוע הרבה כתבת

חאזנ״ם

 שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 אם מרחיקי־לכת. שינויים או מסעות לערוך
 מיס־ על לשמור תוכלי

 בה לזו דומה חיים גרת
 בתנאים כה, עד היית

 במיקצת תקלי חדשים,
 — לא אם הבעיות. על

 לחלוטין תסמכי ש מוטב
 איש של שיפוטו על

 — העיקר בעל־שיקול.
 דבר בשום להגזים לא

 הבא ג׳ יום לריב. ולא
 הזדמנות לך מגיש

 שהם מיכתבים תכתבי אל בלתי־חוזרת.
 ובא. המתקרב השבוע בסוף מאד חשובים

★ ★ ★
 מוסיף השבוע בתחילת שעברת הזעזוע

אותותיו. את לתת
 לחשוב די לא אולם

 עושה שהמצב מה על
 גם חייב אתה — לך

ל כדי משהו לעשות
 זכור מצב. אותו שנות

ב ליפול יכול שאתה
 מזל בת עם בייחוד פח,
תה- אל קשת. או גדי

הקשר את לנתק סס ___
מאוחר. שיהיה לפני

 הגרוע. מצב״רוחן את ירומם חורפי בגד
* * *

ו עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
 נכון באופן מנתח אינך

ש האינפורמציה את
 תהסס אל הגיעה-לידך.

 זוגך בת עם מלהתייעץ
 שמור עבודה. בענייני

 הגדולים ההישגים על
 לאחרונה, הגעת אליהם

 קשת בת תפטפט. ואל
ל שאי־אפשר זכרי —

ה כל כולם את רמות
 בדברייך הזהרי זמן.

 לצרה תיכנסי פן מעשייך, את היטב ושקלי
עתידך. על ברצינות שתחשבי כדאי גדולה.
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רבה. הצלחה לך והיתה
 עליו ששורה למרות אז

 מעדיף והיית המוזה
ל לכתיבה זאת לנצל
 את מוצא אתה שמה,
נטייה עם שנון, עצמך

8יןנ הכו חריפה, ביקורתית
ישר קצרות ומדבר תב נתונה
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תר דאגה, אל לעניין.
ב־ השבוע סוד גיש ■3202181

עבודתך. במיסגרת אותו הסובבת לחברה

 פשוט חוא אותן, מרמה לא שלך השותף
כמון. ומרוגז עצבני

 מוטב החיכוכים. לכן
 יותר להיות שתנסה

 לא דבר שום ותרן.

בסוב התייחסי בוער.
 אותן לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
מי או שלן, השכנה

אליין. המקורב שהו
הרוו גדי מזל בני כל ____

 להיתקל עשויים קים
 אן הרומנטי• בשטח במיכשולים השבוע

 הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל
¥ * +

 מעמיס שאתה האתגרים
רו מבחינה עצמך על

 לעייף עלולים חנית
 כאבי־ לך ולגרוס אותך
תי שינה. ונדודי ראש
 שעיכוב לדעת ווכח

 שפגע בעבודה, רציני
בעקי נגרם ביוקרתך,

ה נאה. אשה בגלל פין
__ בכלל שזה הוא מרגיז

 דלי בת כדאי. היה לא
 סבלנותך. חוסר על עצמך את תאשימי אל

★ ★ ★
על לטמון לן שאסור העובדח למרות

הצ לן המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

שיקום תהלין יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים חיו
ב רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב ייחוד
 יום א׳. יום ובמיוחד

לרו מתאים אינו ח׳
 יותר בו יש : מנטיקה

עוינות. השפעות מדי
האהבה. בשטח שבת, על להמר תוכל
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מתרוננים עליו*□
הגדרות. פורצי המתנחלים, על

המטור שמא או התמימים, המתנחלים
הגד פריצת כי מה, משום סבורים, פים,
מקד נוספות ערביות אדמות ותפיסת רות
 שטעות אלא הציונות. ואת ישראל את מת

העו יגיד שבו היום וקרב הולד בידם.
עיקבותיכם. על חיזרו לכם, די לם:

 באשליות, להשתעשע אפשר עוד היום
 חשוב — הגויים אומרים מה חשוב שלא
 ארטו־טו, אך היהודים. עושים מה יותר
 העולם וארצות האירופית הקהילה ואל

ה והעולם הקומוניסטי והגוש השלישי
 — האמריקאי המינהל אף יצטרף ערבי

 ארץ- של והבאלון — ופמלייתו הנשיא
 ולהת־ להצטמק יתחיל השלמה ישראל
דלדל.

 — והמתרוננים העליזים הגדרות פורצי
הוזהרתם! ראו,

ירושליס כהן, מתי

ק מקיר אב! ע תז
מ רוכש־דירח, אזרח על יגן מי

בהת עומד שלא קבלן של פניו
ן חייבויותיו

 הקבלנים איגוד שבתוך הוא, הדין מן
שיכלול שיניים, בעל מישפטי גוף יהיה

 כשם בדיוק הקונה לטובת יפעל דירה,
 שעניין או הקבלן. לטובת פועל שהוא

 מידי יופקע דירה לרכישת החוזה חתימת
 ציבורי- נוטריון לידי ויעבור עורכי־הדין

 הטוב הכסף יזרום לפחות, ואז, ממשלתי.
הפר לכיסו שיזרום תחת המדינה, לאוצר

 המיקרים שבמרבית עורך־הדין, של טי
ולטובתו. הקבלן, עם עובד

ראשון־לציון צור, רות

דעוחיטה הקץ

— וצאן הכפרות, — תרנגולות
לזבח.

והמנ הראשיים הרבנים באוזני תחינה
 את הפסיקו אנא, בישראל: הדתיים היגים

 ובעלי־חיים עופות של הטכסית השחיטה
 כפרות לצרכי בתרנגולות השימוש אחרים.

 אלה שני — בפומבי לזבח, הצאן ושחיטת
 ספק ואפילו כתם המטילים מעשים הם

נאור. עם היותנו בעובדת
 הצעיר הדור את מחנכים גם אלה מעשים

 מוטעים ערכים בו ונוטעים שלילית בצורה
 זוהי קיומם. גלזכות לבעלי־היים ביחס

 להראות הדתית, המנהיגות של חובתה
 לקיום ההומאנית הדרך את הדתי לקהל

המסורת.
 אגודת יו״ר פרידשטין, הילדה

תל־אביב בישראל, בעלי־חייס צער

ד עודוס ו־אל1יע ע
ממש מציע תומרקין הפסל־צייר

בחירות. בלי חדשח״ישנח, לח
קולות. שומע אני

 ובהענשת בשינוי שרצו קולות אותם
 ל- הליכוד את שהעלו הקולות המערך,
שילסון.
 את להחזיר אלה קולות רוצים היום
מחיר. בכל המערך

מדוע?
לו אופוזיציונר פרס שימעון אין האם

הליכוד? כמו החושב יאלי,
 מדיניות את ממשיך הליכוד אין האם
 יותר? ויעילה יותר מואצת בצורה המערך
 הכלכלה. הרס לדתיים. מוחלטת כניעה
 הורדת בינלאומית. מבחינה מוחלט בידוד
 למדינת המדינה והפיכת החיים איכות

וסעד. פער
 בליכוד יש משל בירוחם חכם אפילו

ציפורי. מרדכי של בדמותו —
 הילל, לשפייזר, ״תשובות״ יש לליכוד

ה הכוכב וגור, ארבלי־אלמוזלינו הדר,
 מוקיו־ אין זאת, לעומת למערך, עולה.

 שי־ ליבני, שמיר, לנדאו, של מסוגם נים
וגרופר. מודע לנסקי,

 מתפקד. אינו הממשלה שראש אומרים
 ולתת ומריבות, כסף זמן, לחסוך על־מנת

 — למערך והן לליכוד הן נוסף צ׳אנס
ויחיד: אחד דבר לדרוש יש
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תומרקין יגאל שד סיסמתו
וסעד פער מדינת

 בתוקף ואשר קבלנים, שאינם חברים גם
 לדיון לבוא קבלן להכריח יוכל תפקידו
ש כפי ולא גזר־דין. ביצוע עליו ולכפות
 דירתי: את קניתי שמידיו הקבלן התבטא

 הקבלנים!״ איגוד על מצפצף ״אני
 היועץ בעזרת — לכך לגרום ברצוני
 שעו־ — עורכי־הדין לישכת או המישפטי

לרכישת חוזה נחתם אצלו אשר רך־דין

ישראל. על שלום ויבוא
תל־אביב תומרקין, יגאל

ד בל ל !עוווים - הורח־יוה ,י
הקיצגאות בתטלום חאפלייח על

)8 בעמוד (המשך
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