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 כי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 לן בא לא דבר שום

 נדרש אתה בקלות.
 להשקיע אחת לא

עומ שאינם מאמצים
לתוצ יחס בשום דים

 טלה מזל בני אות.
 קשורים שעיסוקיהם

 מזל ברי יהיו בידיהם,
 שיוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 וב- מעולה בבריאות

 הקשור מאורע לרמה. מעל אינטליגנציה
 מזל בן השבוע. עליכם יעיק ידיד באיבוד

ב ולזכות בספורט להצטיין עשוי טלה
הכלל. מן יוצאים להישגים זו פעילות
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 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 מפעילותך נחת תראה

 הוא העיקר הנוכחית.
השבוע, להסתכסך, לא
נוספים. אנשים עם

בשקט, הכל את לקחת
כש טובות, ולעשות

 גס לכך. נדרש אתה
 שמבקשים האנשים אם

בדתי־ הם ממך, זאת
 קצת בכלל, נסבלים.

 שינויים יזיק. לא טאקט
הבא. ׳7( ביום החדש הירח עם יחולו רציניים

המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
ושיעמום. חוסר־הכסף :הן שלן כזיות

______אין הפינאנסי במישור
שתת מוטב רגיעה.

חרי על לחשוב חיל
 מעיסוקין חיצונית גה
 לא אם הרגילים. —

 אתה המצב, את תשנה
לצמי להיתקע עשוי
הרומאנ במישור תות.

 אין תאומים, בת טי,
 לרומא- רב טעם עוד
 והקלים. הקצרים נים

רצי יותר קצת משהו על תחשבי שמא
 המדבר האדם דווקא שני, מצד ז ני

ביותר. לן המתאים האדם איננו הרבה,

 סוף- ,ומרורים אכזבות רצופה שנה אחרי
ע: זה סוף  מועלה אתה שבועיים תוך הגי

 לשכר וזוכר בדרגה,
 רק אס בהתאם. ויחם

 ל״עבד מלהפוך תיזהר
 אז כי — ימלוך״ כי

 בדרגה שהעלייה ודאי
 הרבה תהיה הבאה
 ובעלת קרובה, יותר

 יותר הרבה אפקט.
 טלפון שיחת משכנם.

אח מעיר מישהו עם
 לתמורות תביא רת,

 כדי הבא. בשבוע החברתי בתחום רציניות
בפעולה. לפתוח עליך ערך, יהיה שלפרי
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 בדרן ממן. וחכמים זקנים לעצת שמע

 ^ על להתגבר תצליח זו
ולהימ רבים, קשיים

 טעויות. מעשיית נע
 לומד הטיפש כי זכור

ואי משגיאותיו-חוא,
 משגיאותיהם חכם, לו

 אמת• האחרים. של
ל גם נכונה זו חיים

 הרומאנ- חייך גבי
 נראה אם וגם טיים•

' מפ- אצלה שספגת לן
 כוכבין שוב. נסה תתייאש, אל — לה

 קיימים בסוף־השבוע דווקא כי מורים
סוף־סוף. להצלחה שתזכה הסיכויים כל
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 — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 בן־ כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל

תוק בקרהגנה. :אדם
 וחזקה חזק, אותך פים

 כדי לפעול ביצר שתדע
מילחמה־שערה, להשיב

ה פני את למנוע או
חב :בת־בתולה רעה.

לק עלולה קנאית רה
 אם אך ממך. אותו חת

באמת, לך חשוב הוא
 לסדר לך חשוב אם או

לבר תזכי — אותה
בהיר. סגול לבשי בתולה בת מתוק. נש
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 התנגשויות של יום הוא שלישי יום
הק כספיות. ובעיות

לק לא איפוא, פד,
 מר־ החלטה כל בל

להס ולא חיקת־לכת
 לנצל נסה בכלל, תבך.

 הבאים השבועיים את
 לעבודה מחדש, לריכוז

 קש־ ולחידוש שוטפת,
 עליך. האהובים עם ריך

תז אל בת־מאזניים:
ל גס אנתו. ניחי

אדום. או ורוד לבשי בעיות. יש אחרים
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 לזוזז נכון הייה מנוסה, למלח בדומה
— העיקר רוח. כל עם

 במקום תיתקע שלא
הת תקבל שלא אחד,

 מרחיקות- חייבויות
 תבטיח ושלא לכת,

 עשוי אתה הבטחות.
 לאשה צער לגרום

ל עשוי וגס מבוגרת,
 עם ניתוק לידי הביא

 טו- את השוחר גבר
שבוע זה אין בתן. י׳

הנאה. יביאו קצרים מסעות לרומנטיקה.
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 כמה !לבטלנות קץ לשים עליך השבוע
ו בהקיץ, ולקלום לשבת עוד תוכל זמן

 את אפילו לעשות מבלי
 המוגשים דברים אותם

? כסף מגש לע לך
לתיכ־ מצויין שבוע זהו
 ובינוני; קצר לטווח נון

 שב!עיים־שלושה בעוד
 למעשים, לעבור תוכל

 ובלתי־ נמרץ ובקצב
 סילוק על הקפד רגיל.

ו הדרך, מן מיכשולים
 ו־ קטלים חובות שלם

 מתחרה :קשת בן היזהר, אך טורדניים.
 תדע לא אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן

לבן. לבש מטיולים. הימנע עליה. לשמור

 נכוןז זה, את תעבור שלא חשבת !אוף
 הגיע לא עדיין אבל

עכ רק להירגע. הזמן
 לכל זקוק אתה שיו

 ולכל שלן כוח־הריכוז
גדי, בת שלן. העצבים

בידיים. עצמן קחי
 דבר הם רומאנים

 בריאותן אן חשוב,
 מישפחתי קשר עדיפה.

 בלתי- לעונג לן יגרום
משפעת, היזהרי צפוי.

תכלת. לבשי זו. בעונת־מעבר
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 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים

 המתח, להפגת יעזרו לא
 ל־ לך יגרמו רק אלא

הימ במייוחד דפרסיה.
 עד מאי־נעימויות נע
 תתחיל אז ראשון, יום

 המתח. בהפגת להרגיש
 סבלנות. בהרבה התאזר

 סוב, סרט לראות לך
 עם או לבד, רציני,
 שצפוייה ותיווכח חברה,

רגילה. לא הנאה לך
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 תאפשר רוחנית עירנות
 כל על להתגבר לן

 צפויות התנגדויות מיני
 רעיון ובלתי־צפויות.

 יבוסס אם מבריק,
לעומק, תיכנון על-ידי

עמ את לעצב עשוי
 בצורה .הציבורית דתן

 נת- טרם בהן ובמידה
 טוב שבוע זהו נסית.

התופרת. אצל לביקור
בעצמך. הכל עשה ידידים. על תסמון אל
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מכחבים
יודע מוי כ־ד38 ועי

בגין. מנחם ראש־הממשלה, על
ז הוא איפה

 אותו. רואים ולא אותו שומעים לא
הימצאו, מקום על פרטים שיודע מי 2

 מתבקש — מעשיו ועל תנועותיו על
 ישראל, לעם בדחיפות כך על להודיע

נעדרים. לחיפוש המדור באמצעות
תל-אביב רותם, יוכל

שובת חנוד - שדון ארי? בת
שימ הקפות — הביזיון״ ״שימחת

בהשתת באלון־מורה, תורה חת
 הצבאי המושל ח״כים, שרים, פות

הזה" (״העולם בגין של והמנכ״ל
2198.(

 בידיו, ונשא כיפה חבש שרון אריק
לעי זאת כל תורה. ספר גדולה, באהבה

 ושאלות באלון־מורה. החוגגים המוני ני
הדבר מבטא האם שר־החקלאוון: אל לי

 — לייצור שנוגע מה ובכל מזון. פחות
 שהרוב כיוון הרבה, מפסידים היינו לא

 אינו ממילא ישראל אזרחי של המכריע
שי בשביתות, עסוק אלא בייצור, עובד

עיתונים. וקריאת תה שתיית רותים,
 אלה הרי בייצור, עובדים יחסרו ואם

מ — הקרובה בסביבתנו בשפע מצויים
הירוק. לקוו עבר

שון שיכק,בני-ברק שימ

,,לותדס־ידו׳... תבואו ..אד
 שלא הממשלה, החלטת בעיקבויז

 קורבנות הלוויות שרים לשלוח
הפידאיון.

אלי פונה הריני החלטתכם, בעיקבות
 תבואו אל :חסרי־בושה שרי־ממשלה כם,

 אם גם כזה, בפיגוע אהרג אם להלווייתי,
הח לפני גם החלטתכם. את אז עד תשנו

 לארח גדול כבוד זה היה לא לטתכם
 זו תהיה ועתה שונים, באירועים אותכם

חרפה. ממש
תל־אביב זיו, יוסי

■בדוש לא ׳בדוש, כן
 הצפויה פרישתו בדבר התשקיף על
 מפקד אבינועם, חיים ניצב של

 המישטרה של הצפוני המחוז
).2196 הזה״ (״העולם

העוב את משקף אינו התשקיף לצערי,
 מהמיש־ פורש אינו אבינועם ניצב דות.
ה הנוכחי. בתפקידו לכהן וימשיך מרה

לפציע כתבכם שנתן הרפואית פרוגנוזה
 במיב־ עומדת אינה אבינועם ניצב של תו
ל אלה בימים חזר הניצב המציאות. חן

מלאה. עבודה
הצפוני, הטחוז דובר פרידמן, כני

נצרת
ה׳ המחוז דובר של הכחשתו חרף #

כאדון־מורה שרון אריק
בידיו תורה — לראשו כיפה

חז כמו משהו או 7 אצלך ערכים שינוי
טרי לאכול הפסקת האם 7 בתשובה רה
כש על ואילך מהיום מקפיד ואתה פה

תו  ועוד בשבת? מנהיגה חדלת ואולי רו
 על שרון מקפיד האם חשובה: שאלה

בחוותו? שמיטה שנת
חיפה רדכינשטיין, תמר

כשבוע וומו״ם3 - כיבוד יום
 כלכלית לעצמאות להגיע אין

להת בלי — מתוקנת ולחברה
אמץ.

 אירעו לא בכלי־התיקשורת שנמסר כפי
 ואפילו ביום־הכיפורים, דרכים תאונות
נח לא כן, אם למה, בוצעו. לא גניבות

בשבוע. פעמיים לפחות הזה החג את גוג
 שנדבה ככל לעניין: נוספים יתרונות

יו נתקרב כך יום־הכיפורים, את לחגוג
 אנו שעליה הכלכלית העצמאות אל תר

 פחות מבזבז היה ישראל עם שכן חולמים.
צורך וגם היום, עושה שהוא מכפי דלק

 הוא לפרוש. אבינועם ניצב עומד צפוני,
 ה־ להחלפת עד הפרישה מועד את דחה

מפכ״ליס.

דשידטו; אלנורנטיבה
ני דרוש — יועילו לא תרופות

 והחברה המשק את לרפא כדי תוח
בישראל.

 הליכוד ממשלת של ומעלליה מחדליה
 בציבור הולמים הכלכלי־חברתי בתחום
ה מיפלגות על חריפה. בצורה הרחב
להת — ומפ״ם שלי — במדינה שמאל

 פ־ימ עם אחת, חטיבה ולהקים עתה אחד
 ל־ אלטרנטיבה שתהווה העבודה, לגת

הבחירות. ביום הכף את ותכריע שילטון
 ספק לשילטון, המערך יחזור אם גם

הכל מחדלי את לתקן בידו יעלה אם
 עמוק, פצע זהו הליכוד. של החמורים כלה

 תרופות, על־ידי לרפא ניתן לא שאותו
רא וזהיר. שקול ניתוח באמצעות אלא
 לחלשים, סובסידיות להנהיג יש שית
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