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תאוהיס

ו ראש, בקלות לדברים מתייחס אתה
ש הזדמנויות מחמיץ

 יותר. תחזורנה לא
הנ על לחשוב במקום

 התרכז רגע, של אה
 לך החשובים בדברים
 הזילזול יחס באמת.

 האוהב לאדם שלך
 אותו מרחיק אותך
ל אותו ומקרב ממך,

תד אל אחר. מישהו
 שאתה מה למחר חה
 להסס. תרבה ואל היום, לעשות יכול

¥ ¥ ¥
כרגיל. רבה עברוה למדי. שיגרתי שבוע

פושרים. די אהבה. חיי
 בו שטח יחסי־אנוש,

תו ישאו מצטיין, אתה
מרחיקות־לכת. צאות
ידי השבוע. לא אבל
ל תהפוך פושרת דות

בת־ לך, לוהטת. אהבה
 הכוכבים מנבאים שור,

 מצד אהדה של שבוע
הש אותך. הסובבים

 זו אהדה לנצל תדלי
 ובטקט. 0בטע זאת עשי והעיקר לטובתך,

¥ ¥ ¥
 שינוי בת״תאומים, בך, יחול בקרוב

 לך יעזור זה לטובה.
 בשבועות כמו בעתיד.

ה הבעייה האחרונים,
מח היא שלך מרכזית

 הוא עתה בכסף. סור
 לחשוב שתתחיל הזמן

מא עשה העתיד. על
ה את וגמור יתר מץ

 עליך. שהוטלה עבודה
רו יעשה ספק ללא זה

 הבוסים על טוב שם
במצבך. יתחשבו שהם סיכוי ויש — שלך

*0111
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 אורבת גדולה סכנה אידיאלי. שבוע לא
קצ למרחקים לנוסעים

 עייפות ארוכים. או רים
 לומר לך תגרום גדולה
התכוונת שלא דברים
 על תתחרטי את להגיד.
ב חיפזון אלה. דברים
ל יגרום העיסקי תחום
ביותר. רציני סיבוך

ה את לתקן השתדל
 בן- עם מריבה טעות.

להסתבכות. תביא הזוג
 קר־רוח. להישאר הוא לעשות שעליך כל

¥ ¥ ¥
לומר פירושו אין הגון אדם להיות

דע על שעולה מה כל
 אינך אם במיוחד תך,

 לעבודה שחבריך רוצה
רג לך לשים יתחילו

ש הזמן הגיע ליים.
אנ על לעלות תפסיק

אלי ושתתייחס שים,
ובהבנה. באהדה הם

לש תפסיקי :לביאה
 הוא אם גם בבית. בת

חי לו הנסיך איננו
 יותר. מקרוב להכירו מעתה נסי — כית

¥ ¥ ¥
ש ההצלחה על מאיימת חמורה אי־הבנה

ה לאחרונה. בה זכית
 גילוי היא לפתרון דרך

 רצון והרבה מוחלט לב
תי־ אל — בתולה טוב.
 את אם עליצווארו תלי

 לאהוב שימשיך רוצה
עצמאות, גלי אותך.

 בנושאים גס ״התענייני
קשו אינם אשר אחרים,

ישירות. בו דווקא רים
ומעג מיסתורית היי

קצת. לך לקנא לפעמים לו

 קיו• ,׳׳ן
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ש הזמן הגיע בחיים. הכל לא זה העבודה
ול משפחתך בני על יותר לחשוב תתחיל
 תשו־ יותר להם הקדיש

ה בעתיד כי מת־לגב
 למלוא תזדקק קרוב

 אל והבנתם. אהדתם
 לעצות לשמוע תהסס

 מבוגרים אנשים של
 רב נסיון ובעלי ממך

עצו אם אפילו משלך,
מיוש נשמעות תיהם
האינ תמיד לא נות.

 שתהיה ככל טואיציה,
 בת מסובכים. מצבים על עונה מוצלחת,
תסתבכי. אחרת — היזהרי — מאזניים

¥ ¥ ¥ ׳
 חושב אונח מה לבוס שתגיד תזמן הגיע
!פעל לפחד. תפסיק ובכלל, עליו. ! !

ה המעשה את עשה
 כל דוחה שאתה חשוב
נו השהייה כל הזמן,
בעוכריך. תהיה ספת

 מאמין שאינך למרות
תצליח. — ביכולתך

 תבגדי אל !בת-עקרב
 עד לפחות בבן״זוגך,
 שום חדשה. להודעה

מ ייצא לא טוב דבר
 את זאת, לעומת זה.

 כספים לבזבז לעצמך להרשות יכולה
אליך. יחזור אבוד כסף — השבוע קטנים

¥ ¥ ¥
 אמנם החדש. למצבך להתרגל מתחילה את
 הכל אך וחוסר־ביטחון, בדידות חשה את
הת זמן. של עניין זה

 ותראי בסבלנות אזרי
 את ימצאו הבעיות שכל

 בבעיות התרכזי פתרונן.
 תתעסקי ואל החשובות

 בלתי־ פגישה בקטנות. •
נסי עימה תביא צפויה

ש ונעימה, קצרה עה
 פחות תהיינה תוצאותיה

ל תהססי אל נעימות.
 אשר נועזת הצעה קבל

 להפקיר מחיר בכל הימנעי אולם לך תוצע
ומהנה. קוסם עדשים נזיד תמורת כבודך את

¥ ¥ ¥
 יביא רב זמן כבר מחכה אתה לו מכתב

האפשרו את לנצל למד נעימה. הפתעה
לפניך. הפתוחות יות

ל חשוב, שיותר ומה
ה במועד בהן הבחין

 שימי — בת-גדי נכון.
 ושפרי למשפחתך, לב

ה עם היחסים את
 אם אליך. קרובים
 להתחשב לא תמשיכי

ידי תפסידי באחרים,
מאוד. לך היקרה דות

 על כסף לבזבז במקום ^
 עליו הגדול הדבר את לך קני — זוטות

חדש. אין הרומנטי במישור חולמת. את

¥ ¥ ¥
 כולל וזה סוף, מגיע הטובים הדברים לכל
נה ממנה ההצלחה הנפלא. רוחך מצב את
 ב־ תידעך לאחרונה נית

 יאוש, ׳אל אך מיקצת,
 זמן יימשך לא השפל

 מתאים השבוע סוף רב.
רומנ לפעילות במיוחד

 הזהרי — בת־דלי טית.
 ממין מאזניים מזל מבני
ל את רשאית אך זכר,

רבה לב תשומת הקדיש
________ יש — לאריות יותר

 שממש כאלה ביניהם
צע אבל — תתפלא ועבורך. בשבילך נוצרו

הצלחה. יביאו השבוע, שתנקוט טפשיים דים
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ל ותפרח תלך שגילית החדשה הידידות
 אם אף נפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 בן- אתה, אותה. קל
 לנסיעה התכונן דגים,

 תוסיף היא ארוכה.
תרצה, ואם לאישיותך.

 של קינאה לכיסך• גם
תצ לא לעבודה חבר
דרכך. את לשבש ליח

 וה- ייכשלו סיכסוכיו
 דווקא יתנו שלך בוסים

 מכך כתוצאה חלמת. עליו הג׳וב את לך
מצט שניכם התקלקלו. ביניכם היחסים

באשמתך. וחודה גבר היה כך. על ערים
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מכחכים
שבון על 11 שעשו;!  ח

נלשלה הסו
 — ואגרות היטלים ממסים, פטור

חינם־אין־כסף.
 ולזכור לזהות הקושי על מתגברים אם

 ממשלת־ישראל, שרי של שמותיהם את
 ראשי־ חיבור באמצעות להשתעשע, אפשר

ל שלהם. המישפחה שמות של התיבות
: דוגמה

ה • ״ א  ארליך, וייצמן, שרון, — שו
המר.
ה • ״ ל פ המר. לוי, פת, מודעי, — מ
המר. בורג, וייצמן, בגין, — כוכ״יה •
פ • ״ לו פת. וייצמן, לוי, בגין, — כ
א כ״[ • ל״  וייצמן, ניטים, כץ, — ו
ארליך. לוי,

 מודעי, ידין, לוי, כץ, — כלימ״ד! •
המר.
ה • ״ ת  תמיר, ידין, כץ, - 6אל״| כי
פת. לוי, ארליך, המר,

 אפשר בממשלה, נשאר היה דיין אילו
 !לנ״ו ד״י :ולומר בשמו גם להשתמש היה
 !פו״י :לומר וצריך אפשר בילעדיו גם אך

!הבית״ה
ה ר, חוו ד רחובות ;יי

ח״ן. לקוראה חן חן •

ה ר ה אז

 בעיקבות — המתים״ ״תחיית על
(״העו התחייה תנועת של כינונה

).2197 הזה״ לם
ל חשיבות מייחסים אינכם מה משום
 תצטערו ועוד החדשה, התנועה של הקמתה

 על פורטת התנועה.-הזו שתיקתכם. על
למ לדעתי, עלולה, והיא מסויימים נימים

 יום הוא הדין, ביום רבים קולות שוך
 הבחירות.

הוזהרתם! ראו,
 ירושלים ש.גי,

כ־ עצמו את המגדיר ש.ג., הקורא •

 להיכנס כדי דיים, ו״מבוגרים״ ״בשלים״
 התכוון שמא או ישראל. עם רציני למו״ם

ב עובדות לקבוע כדי זמן, להרוויח דיין
 על הישראליות ההתנחלויות כדוגמת שטח,

ערביות. אדמות
תל-אביב סובול, יצחק

רגע׳א מא־גרא
 בדבר ״תשקיף״ במדור הידיעה על

 חיים ניצב של הצפויה פרישתו
).2196 הזה" (״העולם אבינועם

 הגיע כיצד תהיתי, מזמן נפל. כי קראתי
ז שם עשה ומה למעלה

נחמיאם סמי
!שיחלים

 תרומה תהיה פרישתו ואולי' שיחלים,
המישטרה. של להבראתה
שווייץ ציריך, בגולת נחמיאס, סמי

 מודיעין קצין היה נחמיאס הקורא •
המישטרה. של הארצי המטה של

■ האיד!
 מישי להצלת האגודה של קריאתה

אתיופיה. יהודי פחות

התחייה פבנם ובהן שמיר ח״כים
!הוזהרתם ראו,

 בשמו לחתום שלא ביקש ותיק״, ״קורא
המלא.

זמן שד רווח
 עם ״מו״מ אומר דיין משה כאשר

מת הוא למה — הפלסטינים״
כוון{

 הפלסטינים עם ההידברות תהליך מדוע
 שהשתמע כפי שנים, כמה להמתין צריך

 באוזני דיין משה (מיל.) שר־החוץ מדברי
המאוחדת? היהודית המגבית שליחי

 סבור שמא החשד, בך מתעורר לרגע
 את תחילה ללמוד הפלסטינים על כי דיין

ה ושל — הפוליטיקה של האל״ף־בי״ת
שיהיו כדי — בפרט הישראלית פוליטיקה

ישר מנהיגי לכל שוב עתה פונים ...אנו
 מצבן לאור בכנסת: האומה ונבחרי אל
 מיום ומחמיר ההולך מישפחותינו, של

 האם להצלתם? כה עד נעשה מה ליום,
 יהודים לעליית הדואגים ישראל, מנהיגי

 אחינו את ביודעין מפלים תבל, רחבי מכל
לרעה? ואחיותינו
ה האם אך להצלתם, שעושים אומרים

 באוויר? נעשים עליהם שמסופר מעשים
ב שנעשה כפי נמרצת, פעולה ללא הרי

 למאמצים פרי יהיה לא אחרים, מקומות
 כל שיתחסלו עד מחכים שמא או אלה.
 יותר מזה יהדותם על ששמרו יהודים אותם

 שלנו הציפיות כל האם שנה? 2,500מ־
 חלום- רק היו מדינת־ישראל ממנהיגי

שווא?
למכאו- מרפא ואין וגדל, הולך כאבנו
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