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וחם, עדין יחס לן שנותן אגהי גבר ת
 הינד בעיותיך. את לפתור לן עוזר

 אחת בבעיה גדרת
 העשו- דברים זניחה

 אושר לך להסב
 שמצאת שימחה

החדש, עבודתך קום
כליל. דכאונן את פיג
 קצרה לחופשה עי
 הקדישי ביתך, בני ם

 תשומת מלוא את הם
 שכרן. על ותבואי ליבן

 משפחתן מבני מישהו
 שימרי לו. עזרי — רפואי לטיפול יצטרן

שלן. הביקור כרטיס הוא :יופיין על
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 יכולות הן שור. לבנות מאוד מסוכן השבוע
 בהרפתקאות להסתבך
לסי לגרום העשויות

ובריאו אישיים בוכים
 לאחר רב זמן תיים,

 התקרית יאת שתשכחנה
איפוא, מוטב, עצמה.

 בקשרים להרבות לא
 את ולהגביל חברתיים

חד אנשים עם המגע
 בסוף בייחוד — שים

ג׳ מיום זה, שבוע
בהירים. צבעים לבשי
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 :תאומים בת שלן, הוא הבא השבוע
 מריבה אהבה. פעם ועוד אהבה אהבה,
תס בו־זוגן, עם קטנה
ההתפיי בטוב. תיים
ו במהרה תבוא סות

 להתנהל ימשיכו חייכם
 בן לן, מי-מנוחות. על

 שבוע מצפה תאומים,
תק בסופו אבל מפרך.

ה התוצאות את צור
ב השתמש ברוכות•

ב בכוחן. ולא מוחו
שור  צפו- הרומנטי מי

 תלוי זה אן הפתעות, השבוע לן יות
לזרועותין. תיפולנה הן אם בן ורק אן
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 חיי בדמות רצינית למשענת זקוק אתה
ומאו יציבים משפחה
 הם הכל, ככלות שרים,
ל היחיד הנגד משקל
 העוברת הנפשית סערה

ל בהתייחסותו יד1ע
 זכור חיצוניים. גורמים

 פנים כלפי המצב כי רק
 יציב להיות יוכל לא

ימים, לאורך ומאושר
עצ מקור תדע לא אם

 על ולהתגבר בנותו
 מאד קרוב אדם הקרוב. בעתיד עצמך
לך. ויעזור הבנה כלפיך יגלה אליך
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הת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין כוונת

 ה- עוד כל — להלום
 מגע חם. הוא ברזל

 תוכ- את הולם חברתי
 ביום בייחוד ניותיין.

 שהוא השבוע, סוף ו/
 אבל החדש. הירח גם

תס לא אם תעשי טוב
 על יתר-על-המידה מכי

 על לא ובייחוד אחרים
יו הטובות חברותיין

 אינן בחורים על תר.
 מתם, שאחד למרות וכה, כה בין סומכת

מהאחרים. מהימן לשמוע, תתפלאי
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חו את צפונה, תמיד המצביע מצפן כמו
ול ישנים למצבים מדאיגה, בהתמדה זרת,

!הזהרי ותיקים. קשרים
 תגובה כל שלא דעי

 נתנסית בה לזו הדומה
 מה עם זהה — בעבר
 את יודעת. כבר שאת

 קרקע על ללכת עשוייה
ב ולהיתקל — בטוחה
 לכל מעל ריגשי. מוקש

 לסבך לא הישמרי —
_ ׳ריגשייס בקשרים אדם _

ה מן כמה פי עזים
ה כל בעצם התכוונת לו הקל בידור

קצר. לנופש לצאת מאד השתדלי זמן.
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 על שיש מה את בתוקף להגיד תהססו אל
 ממשיך הוא אס בייחוד :לו לומר ליבך

 אל הנלוז. כמינהגו
 אבל — כלבתא תהיי

 קורבן־עו־ גם תהיי אל
 עסק לשיגעונותיו. לה

 את מושך רגיל בלתי
 זה לשווא. התעניינותך.

 תיגע ואם בשבילך, לא
 גס א׳ ביום תיכווה. בו
 או לצאת לך כדאי לא

 עם טלפוני קשר לקיים
להת יום זהו חו׳׳ל.

 ורוד לבשי עצמית. ולהתבוננות בודדות
 המידה. על יתר מגונדרת תהיי ואל בהיר
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 להת- לן תאפשר הטיבעית ערמומיותן

ומאחורי בהדרגה גבר, ע
 מיכשולים על הקלעים,

ה אל בדרכן שנתגלו
התהילה. ואל אושר

 על להבליג תצטרן
השבוע, עלבונות, הרבה
— זאת תעשה ואתה

שי בחריקת אם גם
מש הבלגה אבל ניים.

 שבת לקראת תלמת.
בנקו שוב נמצא אתה

 מחדש. הכל להתחיל אפשר ממנה דה
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 לא הם בכוכבים. להאמין יכולה את
 שכדאי לך אומרים הס ואם משקרים.

 בחביבות, להתנהג לך
 מיש־ כל את מלאי

ינ מכריך זוג אלותיו.
מה אותך להוריד סו

 הולכת את בה דרך
שמר סתם הם שנים.

 אפשר ? יש מה נים.
 לפעמים. להתהולל גם
 אז עכשיו, לא אס

לש העיקר אמיתי?
 הטוב הטעם על מור
 בהחלט. לסמוך יש ועליך התנהגותך. בכל

האחרון? בזמן לקרוא הפסקת מדוע
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קדימה, גדולים צעדים תצעד השבוע
ה למטרתן ותתקרב

 היית שלא כפי נכספת
 לא וזה מעודן. קרוב
 לן צפוי רמז. סתם

 אינטלקטואלי סיפוק
— ובעקבותיו ואמנותי

 עם מעניינת פגישה
 ואהובה ותיקה ידידה
 מעצבנות היזהר עלין.
ל תייחס ואל יתר.

 חשיבות יותר דברים
לחופשה. צא כלל. בדרן להם מהמגיע
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מכרים כלפי טוב ורצון ידידות גילויי

 הכרת גס אם חדשים,
 אלה, בימים רק אותם

ב להשתלם עשויים
תס אל הזמן. מרוצת

חד מכרים לארח רב
 יביאו אס גס שים,
ש משלהם ידיד איתם
וש לך, מוכר אינו
בעיניך. חן מוצא אינו

______ איני משפחתית בעייה
 מאוד, ורגישה טימית
 ביותר. למוצלח פתרונה על לבוא עשוייה
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 תוצאות רואה אינן והלאה• ממן האושר

ה מפעילותן מקוות
 חותרים אנשים רבה,
זו אינן מעמדן, תחת

אמי חיבה לגילויי כה
 גורמת ובדידותן תיים,

 נסה נפשי. לדיכאון לן
 האגואיזם על להתגבר
 מזל בת אותן. ההורס

 מאנד הגבירי — דגים
 בסולם להתקדם ציין

 בהכרח לא החברתי
אדום. ליבשי אחרים. של חשבונם על

ר 20 א ו נ י  - ב
ר ;8 א רו ב פ ב

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב

מכוזבים
ה סדיוס ארץ לד וגו

מורה, אלוני הרבה יהיו עוד
 ניצחונו אחרי בגין, מנחם הבטיח

בבחירות.
 מורה וקול אלון קול
 אטומות, אוזניים על

 בורא השם בעזרת
החומות. כל יכרעו

 תל כל ועל הר כל על
 ומישור, גבע פיני על

 יתנהל פה צעיר דור
יקשור. עם ומורשת

נות אתם ״איד הנוסעים: בציבור ומטיח
 הוא הרי ביד? נשק עם להסתובב לו נים

 שלו...״ הטורייה עם מישהו להרוג מסוגל
 בקול לומר, מעז רק מגיב. ולא שומע ואני
 הזה״ המיסכן מן רוצים ״מה חלושה, ענות
קומו שאני יגידו שמא מחשש עוד. ולא

 רוצה לא אני וכר. ישראל עוכר ניסט,
 כאשר נכדי, את ולבייש בעתיד להתבייש

 מה שלכם, הסבא עם ומה :אותם ישאלו
זאת? למנוע כדי אז עשה הוא

 והעוז הכוח לי אין אליכם: לי ובקשה
 לפניכם, הריהו ברבים. שמי את לפרסם

 ובברכה, אצלכם. אותו שמרו אנא, אך,
— למיצוות שתזכו

אישם חבר־קיס־ץ, של חתימה
 הורה בכסות עתיק עם
 — מירדף שנות אלפיים של

 ועמורה סדום ארץ
דף. פותחת מחדש

תל־אביב אילץ, לשמוא

■וזזד ;,א
קטנה. מדינה של צרותיה

ת יה1קאלןזפז באמנו
 הצייר אומר צל,״ בלי שלום ״אין

בספרד. הגולה הישראלי
כו אני לכן מחורבנת, שלי העיברית

באנגלית. תב
 אבנרי, אורי על שומע אני לפעם מפעם

באלוהים, מאמין הייתי אילו ושם. פה
 מאשר קטנה, למדינה גרוע, יותר אין

 מ־ אולי, חוץ, — מגאלומאן ראש־ממשלה
לשעבר. מגאלומאן

ק, יוסף תל־אביב שרי
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ביד... טןד־יד, עם
 פרשות נוכח קיבוצניק של לבטיו
ושדה• פינטו

 בבית־לחם, הזה העולם עורך את ראיתי
 את לחצתי אליו, ניגשתי להכירו ומבלי

 בחושפו אומץ־ליבו, על לו והחמאתי ידו
 על שמעתי כך אחר פינטו. פרשת את

 ברדיו והאזנתי שדה, הבכיר, הקצין פרשת
 להעניש יש שאם שטענה אישתו, לדברי
הור שנתנה הממשלה, זוהי הרי מישהו

מתאימה. אווירה ויצרה אות
 תיירים עם הרבה נפגש אני בעבודתי

 על איתם מדבר אינני צעירים. גרמנים
 הם כך לשם לא הרי (כי דאז גרמניה
 שואל: אני עצמי את אך כאן), מבקרים

צעיר בחור הייתי לו נוהג, אני הייתי איד
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בדיזל כדה שד ציור

מכאיב קצת

כרעם סיומה של ציור
קומדיה — טראגי

 לא וזה הימים? אותם של בגרמניה גרמני
 אני פלוס, חמישים בגילי, מנוח. לי נותן
״ב כצעיר? אבל נוהג. הייתי איך יודע
הזמן״? רוח

ריא אלא קיצוני מכסימאליסט אינני
 היה יכול גרמני כל לא כי שגורס ליסט,
 ביד ניצב כשאני אך הטבח, את למנוע
 מצולמת שבה גדולה תמונה מול ושם,

 גדו־ כתובת תחת רבבות, של אסיפת־עם
 אני אסוננו״, הם ״היהודים האומרת לה

 ידעתם... זה את הרי עצמי: את שואל
 נגד אז להתקומם שהעז נביא אותו היכן
שלי. הבעיה אל שוב חוזר ואני זה?

 העבודה כלי עם ערבי יושב באוטובוס
היישוב מן אדם לו מתרומם בידיו. שלו

 לעזרה לצפות לו. שיעזור מתפלל הייתי
 יותר זה — בני־אדם של ורצופה מעשית

מדי.
 המיג- של סופה את רואים אתם האם

נתונים? אתם שבה הרה
 זקו־ היא ישראל. מיוחדת־במינה, ארץ

 מיוחדים, למנהיגים מיוחדים, לאנשים קה,
הם? מי כאלה? יש האם למדינאים.

 ארץ היתד, זאת מכאיב. קצת הכל זה
 חייכו האנשים תיקוות. שופעת יפה, די

 אחרי ושלוו, צודק נראה העתיד בכנות.
 בית לנו שיהיה כדי ולחמו והזיעו שעבדו
ל חיונית שהיתה משלנו, ארץ משלנו,
ולהיפך. ולצדק, לשלום ציפינו קיומנו.
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