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 ואם יתבטל, לא המטע
במקו תבוא — יתבטל

 קוסמת. הבטחת מו
 אותה גדולה עיסקה

 תצא לבצע, החלטת
 היא לפועל. סוף־סוף

גדו רווחים תישא גם
 ב- להשתמש נסח לים.
נו פעם שתרוויח בסף

 בזהירות. אבל ספת,
 להצלחה תתן אל

בי בטרם צעד כל ושקול אותן לסנוור
 בשבוע עירכי טלה, בת את, אותו. צעת

הרו במישור שתיכננת. הקניות כל את זה
אן הצלחה, לן צפויה אומנם מנטי
היא האמיתית האהבה חולפת• היא
הוותיק. ידידך לך שמגלה זו רק
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חיי על שרבץ הענן
 ייעלם שלך המישפחה

 להרבה ותזכה סוף, סוף
ונחת. שלווה רווחה,
 קשיש אדם של עצותיו
 רבה תועלת לך תבאנה

 הצלחה ששיערת. מכפי
 סוף תגיע, בעבודתו

 שכתבת המיכתב סוף.
ל שנוסע קרוב לאדם

תוצ הוא גס יביא לחו
מנטייתך סכנה לך צפוייה טובות. אות

 בו שנתת אדם שור, בת יתר. להתלהבות
 סוף לקראת אך קשות, אותך יאכזב אמונו

מליבך. שתשכיחו הצלחה לך צפויה השבוע
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השבו אחד זה יהיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקו זוגן

 משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי־פעם• משהייתם
 השבוע אמצע ימי יהיו המישפחה, קרב

זאת. נצלו מאד. ומאושרים נעימים
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בעבודתך, תיזהר לא אם
 כספי נזק לך ייגרס
אוב אף אולי או גדול,

ה־ העייפות מישרה. דן
 שרוי שאתה טיבעית

ו לכך, מצטרפת בה
 לא אס תהרהר אתה

הכל. את לעזוב כדאי
שי בלי זאת תעשה אל

 יום מדוקדק• דעת קול
לאהב־ נוח יום הוא א׳

 ממחשבות להתלהב צריו לא חדשים. הביס
 אזהרה. זו חיי״. אהבת את תפשתי ״הנה של
זה. גורלי צעד לפני מחשבה להקדיש יש

¥ ¥ ¥

 נפלא שבוע לך מצפה
 טוף רומנטית. מבחינה

 עוג- על תפוצה טוף
שנג והכאב מת־הנפש

האה בפרשת לך רמו
שנסתיי הגדולה בה
לכ נסה מזמן. לא מה
 לנקום נטייתך את בוש

 כל על החדש בבו־הזוג
והת לך, עולל שהישן

י שמגיע כמו אליו נהג
מפ עובדה לך תגלה קצרה נסיעה לו.

משמעות לה אין שאם־כי תיעה,
 בכל — מעמדך או עתידן לגבי

ש לקח, אותן תלמד היא אופן,
למחשבה. חומר מאד הרבה לן יתן

¥ ¥ ¥:

סוער, שבוע לו נכון
 בלתי רבות, והצלחות

התחו בחלקן. צפויות
ית בחייך השונים מים

 קרובים ידידים ערבבו,
וחב־ לעסקייך, יפלשו

אה יגלו לעבודה רייך
 אישיים וידידות דה

 יגלה זוגך .בן ביותר
ל במינה מיוחדת הבנה

 תשאבי ממנה מצבך,
לעניינים ליבו תשומת את רכז רב. עידוד

 לשבוע שניתן מה כל את ודחה חשובים,
דגים. לבת ריגשית תתקשר אל הבא.
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 עלי ולכפות אחרים על להשתלט נטייתך
אי בכוח רצונך את הם

להתקד מפריעה שיותך
 לה. מצפה שאתה מות

חב הצלחה לך צפויה
 והיכרות גדולה, רתית

מפור ארס עם מועילה
היח השפעה. ובעל סם

 בו־ עם המתוחים סים
 לקראת ישתפרו זוגך
יור־ אך השבוע, סוף
באשמתו. שוב, עו
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 צריך שאתה מה זה !חזקים עצבים

 השתדל וחכה. אחוריך על שב השבוע.
לקור מעל לקפוץ לא ,

ש במה השתמש קבן.
 תגיע אחרת לך, יש

 תצא לא ממנו למצב
לשעת חסוך בקלות.

 עומדת היא כי צרה.
חכם, הוא ומי בפתח.
לן, הנולד. את הרואה
הכו- מראים עקרב,

ם__________ י ב ה א של שבוע כ
רבים. ובילויים בה ס
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 מלחצים שיחרור של שבוע זהו קשת לבני

 פיזיים. בעיקר מעיקים.
 להיענות אם הלבטים

 אס יפתרו לסרב או
 ■ אריה מזל בן תפגשי

תסר אל השבוע. בסוף
ל שזכה קשת בן בי.

 שסבר בשבוע הצלחה
מבו עצמו למצוא עלול
 עורמה יותר גלי דד.

להת ותצליחי בעסקים
 מיכשולים כמה על גבר

מנוחתך. את המטרידים
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 השבוע, בתחילת לקית בה קלה, מחלה
 בחיי עקבות. אחריה להשאיר בלי תעבור

מש חל שלן האהבה
תת עליו גם קטן. בר

תד אם רק אבל גברי•
 פנקי להתנהג. אין עי

 להבין לו ותני אותו
 ויחיד האחד הוא כי

 עוד הוא אחרת בחיין.
 לן אותן. לעזוב עלול

 שבוע צפוי גדי, בת
 ב- תצליחי לא יבש.
בעבו לא דבר: שום

 ברירה לן אין המשפחה. בחיי ולא דה
 שלן. השפות בלימודי כולן להשקיע אלא
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 וכל תתעכב, לה מצפה שאתה הנסיעה

יש שלך הזמנים לוח
 דאגה, אל אך תבש,

ה ספורים ימים תוך
 לסידרם, ישובו עניינים

 בסופו יביא והשיבוש
 רבה. תועלת דבר של

 את יטרידו מין בעיות
 בה האדישות שלוותך.

 כלפי לאחרונה נהגת
תג אליו קרוב אדם
 נעימות אי לך רום
 נוספת. לב תשומת זוגך לבן הקדישי רבה.
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 באווירה להתבססות מאד נוח השבוע
ביט מיקצועית. או משפחתית חדשה,

 יכזיב לא העצמי חונן
שהכ כפי הפעם, אותן

ב רבים במיקרים זיב
 את אם דגים, בת עבר.

 בפניין ועומדת רווקה,
התקש של אפשרות

מבטיח, גבר של רות
עתה. לסרב לן אסור
ש- החלטה כל כמעט

תוכיח השבוע תקבלי __________
ו כנבונה עצמה את

 לפני חברותיין עם תתייעצי אל מוצדקת.
 רוצות. הן טובתן את לא כי שתחליטי,

דווקא. זה בשטח לא אופן, בכל
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מכחכים
מהמימסד מומזסד ■ותר

היש הסטודנט של לדמותו קווים
 בהצהרות יצאו שנציגיו ראלי,

 רשות- מנכ״ל לפיד, בטומי תמיכה
הער כי שהצהיר באלוף השידור,

 ״סרטן״, הם אזרחי־ישראל בים
 הקצינים את שחנן וברמטכ״ל,

ופינטו. שדה
הסטודנ נציגי זה ובכלל נבחר, גוף כל
 ראויים שבוחריו כשם לבוחריו ראוי טים,

 תומכים אכן הסטודנטים שרוב נראה לו.
שנים כמה מזה בשמם• שדיברו בנציגים

ממלון מאיר
יותר ועלובים עלובים

 חברים הם בישראל הסטודנטים שנציגי
 כ- ידועים או בתנועת־החרות מוצהרים
תומכיה.

היש הסטודנט בחו״ל, לעמיתיו בניגוד
 הוא מהמימסד. יותר ממוסד הממוצע ראלי

 ואדיש עונג מדושן אגוצנטרי, קארייריסט
מע נגד מושמע אינו קולו סביבו. לנעשה

עמי את מקוממים שהיו מעשים עוול. שי
ב הדמוקרטיות, בארצות הסטודנטים תיו

 אותו מותירים בארצות־הברית, או אירופה
גיוס חוק בנגב, הבדואים חוק באדישותו.

 כן: על יתר עצמה. את תשרת אחרת בת
 תומך הממוצע הישראלי הסטודנט כי נדמה

 דד ובכל המנשלים בכל אלה, בחוקים
למיניהם. ״לפידים״

 הישראלי? הסטודנט את מעניין כן מה
 היחידה המשמעותית ההפגנה לימוד. שכר
 כאשר נערכה בארץ הסטודנטים ציבור של

גבוה. לימוד שכר לשלם נדרשו
 למיש- בן הוא מדובר שבו הסטודנט

אי ליוצאי בן עשירה. או מבוססת פחה
 עדות בני הארץ. יליד או ואמריקה רופה

 מהאוכ- 60סב־ס/ המהווים לעומתו, המיזרח,
 מ- פחות חובשים בארץ, היהודית לוסיה
האוניברסיטות. מספסלי 1070

 הליכוד אלה, בחוקים ״התבייש״ המערך
הסטודנ ראשי ואילו בהם מתבייש אינו
 במדינה, השילטון לעמדות כשיגיעו טים׳

היש החברה של פניה אם בהם. יתגאו
 שהם הרי עלובים, עתה נראים ראלית
ב ישלטו כשאלה יותר עלובים ייראו

מדינה.
רמת־גן מטלץ, מאיי

*ז״קית ד־נחאוד
 90 גתון אט״ף עם משא-ומתן

 יוסף אל יאנג אנדרו כותב יום,
שריק.

 האמריקאי השגריר יאנג, אנדרו כאשר
 שישראל אחרי — ממישרתו פוטר לאו״ם,
לאו״ם אש״ף נציג עם שיחתו על מחתה

 אל לאו״ם) לשעבר כתבתי(ככתב-מואמן —
 ב- ביותר הבכירה השחורה הדמות יאנג,

 שהוא לו ואמרתי קארטר, של מימשלתו
 —ארצות־הברית ביחסי חדש עידן ״פתח

קארטר. הנשיא גם שהודה כסי אפריקה,״
 של והצביעות ההיסטריה על התנצלתי

 כן על והצבעתי דיין, ומשה בגין מנחם
 האחר האתמול, של דינוזאור הוא שהאחד

היום. שתאמר מה מחר שתכחיש זיקית
 יראה ומנוסה רציני יעיל, מדינאי כל

 פוליטיקאי- ויצטרף. להתרחש... עומד מה
יראה פסוודו-משיח, וצבוע, לא־כשיר חובב

 מה — רואה שהוא פנים יעמיד או —
 ״לעולם ויאמר שנה 4,000 לפני שקרה

 שלו הזיקית ואילו ולמחר, להיום לא״
 — אש״ף של נציגים עם מגעים תקיים
 דד של גבו מאחורי — יאנג כמו בדיוק

 ״לעולם ותאמר ותחזור משיח־המדומה,
פניו. מול לא״

 אופג- מטום מיכתב קיבלתי אלה בימים
 ליחסי-צי- יאנג אנדרו של יועצו בורגר,

 ביקשני יאנג ״השגריר נאמר: ובו בור,
 ולדי- לפיטוריו הנוגע למיכתבך, להשיב

:למיזרח־התיכון״ ביחס שהביע עות

שריק ויוסף יא:ג אנדרו מכותבים
7 לא לעולם

אי וכו׳ מאדמותיהם ערבים נישול בנות,
 נגדם. נזעק אינו והוא אותו מעניינים נם

 אנטי' הם האלה שהחוקים למרות וזאת
 לאדם, אדם בין מפלים בהיותם חוקיים,

 לחילוני. דתי בץ ללא-יהודי, יהודי בין
האפ לו שתינתן מבלי יפונה (הבדואי

היהו ואילו בבית-מישפט, להתגונן שרות
 אחת בת לוקסוס. בתנאי יפונה בימית די

ואילו שנתיים, במשך המדינה את תשרת

ש ״אמרתי הן: מדובר שבהן הדיעות
 עם לדבר שלא היא מגוחכת מדיניות

 מדיניות שזוהי סבור אכן ואני אש״ף,
 עם לדבר שלא מגוחך אם אבל מגוחכת.

יש ומדינת ארצות-הברית מטעם אש״ף
היוש רבים נציגים לגבי גם מגוחך ראל,
 הביטחון, מועצת של שולחנה סביב בים

 יש- מדינת עם טובים קשרים לקיים שלא
)8 בעמוד (המשך
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