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 תוצאות רואה אינך והלאה. ממך האושר
ה מפעילותך מקוות

 חותרים אנשים רבה,
אינך מעמדך, תחת
חיבה לגילויי זוכה

 ובדידותך אמיתיים,
נפ לדיבאון לך גורמת

 על להתגבר נסה שי.
או ההורס האגואיזם

 — טלה מזל בת תך.
להת מאמצייך הגבירי

החב בסולם קדם
אחרים. של חשבונם על בהכרח לא רה,
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מכרים כלפי טוב ורצון ידידות

 הכרת אשר חדשים,
אלה, בימים רק אותם

ב לך להשתלם עשויים
 תסרב אל הזמן, מרוצת
חדשים, מכרים לארח

איתם יביאו אם גם
 שאינו משלהם ידיד

 ושאינו כלל, לך מוכר
בע־ בעיניך. חן מוצא

אינטי משפחתית ייה
מאוד, ורגישה מית

המוצלח. פתרונה על בקרוב לבוא עשוייה
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 ן קדימה, גדולים צעדים תצעד '*השבוע
ה למטרתך ותתקרב

 היית שלא כפי נכספת
 לא וזה מעודך. קרוב
 לך צפוי רמז. סתם

 אינטלקטואלי סיפוק
 — ובעקבותיו ואמנותי

 של מפתיע ביקור
 ואהובה ותיקה ידידה
 מעצבנות היזהר עליך.
לדב תייחס ואל יתר.
מ חשיבות יותר רים

תהמר. אל כלל. בדרך להם המגיע
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דוןן1ד,
משק לא הם בכוכבים. להאמין יכולה את

 אומרים הם ואם רים.
 להתנהג לך שכדאי לך

 כל את מלאי בחביבות,
 מכריך זוג מישאלותיו.

מה אותך להוריד ינסו
 הולכת את בה דרך

שמרנים. סתם הם שנים.
ל גם אפשר ? יש מה

 לא אם לפעמים. התהולל
ה אימתי? אז עכשיו,

 הטעם על לשמור עיקר
 לסמוך יש ועליך התנהגותך. בכל הטוב

 ? האחרון בזמן לקרוא הפסקת מדוע בהחלט.
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להת לך תאפשר הטיבעית ערמומיותך
 ״ ומאחו- בהדרגה גבר,

 מיב- על הקלעים, רי
בדר שנתגלו שולים

ה ואל האושר אל כך
להב תצטרך תהילה.

 עלבונות, הרבה על ליג
 תעשה ואתה השבוע,

בחרי אם גם — זאת
הב אבל שיניים. קת
 לקראת משתלמת. לגה

 שוב נמצא אתה שבת
 מחדש. הכל להתחיל אפשר ממנה בנקודה
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 על שיש מה את בתוקף להגיד תהססי אל

 ממשיך הוא אס בייחוד ;לו לומר ליבך
 אל הנלוז. כמינהגו

 אבל — כלבתא תהיי
קורבן־ גם תהיי אל

 עסק לשיגעונותיו. עולה
 את מושך רגיל בלתי

 זה לשווא. התעניינותך.
 תיגע ואם בשבילך, לא
 גם 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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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
ל מעל ריגשי. מוקש

ל לא הישמרי — כל
רי בקשרים אדם סבך

כמה פי עזים יים גש
ב וציפית התכוונת לו הקל הבידור מן

סגול. ללבוש זה בשבוע השתדלי עצם.
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 התכוונת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
להלום תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין

הוא הברזל עוד כל — ך
 הולם חברתי מגע חם.
 בייחוד תוכניותייך. את

השבוע, סוף ו׳, ביום
ה הירח גם שהוא
 תעשי טוב אבל חדש.

יתר- תסמכי לא אם
 אחרים על על־המידה

חב- על לא ובייחוד
ך_________ י י ת ו יותר. חטובת ר

סו אינך בחורים על >
 מהם, שאחד למרות וכה, כה בין מכת

מהאחרים. יותר מהימן לשמוע, תתפלאי

ר 22 ב טו ק או  ■ ב
בנובמבר, 2 2

4חי
קשת
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מש חיי בדמות רצינית למשענת זקוק אתה
__________ומאושרים, יציבים פחה

 משקל הם הכל, ככלות
ה לסערה היחיד הנגד

 עליך העוברת נפשית
 לגורמים בהתייחסותו

 כי רק זכור חיצוניים.
יו לא פנים כלפי המצב

 ומאושר יציב להיות כל
 תדע לא אם זמן, לאורך

ולהת עצבנותך מקור
 אדם עצמך. על גבר

לך. ויעזור הבנה כלפיך יגלה יאליך קרוב
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אה אהבה, גדי: בת שלך, הוא השבוע
 עם קטנה מריבה אהבה. פעם ועוד בה

בטוב. תסתיים בן־זוגך,
ב תבוא ההתפייסות

 ימשיכו וחייכם מהרה
 מי-מנו- על להתנהל

גדי, בן לך, חות.
מפרך. שבוע מצפה

 תקצור בסופו אבל
 התוצאות את אתה

ב השתמש הברוכות.
בכוחך. ולא מוחך

צפו הרומנטי במישור
 תלוי זה אך הפתעות, השבוע לך יות
לזרועותיך. תיפולנה הן אם בך ורק אך
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 יכולות הן דלי. לבנות מאוד מסוכן השבוע
 בהרפתקאות להסתבך
לסי .לגרום העשויות

ובריאו אישיים בוכים
 ש־ לאחר רב זמן תיים,

 התקרית את תשכחנה
 איפוא, מוטב, עצמה.

 בקשרים להרבות לא
 את זלהגביל חברתיים

חד אנשים עם המגע
 בסוף בייחוד — שים

 עד ה׳ מיום השבוע,
לבשי שבת. מוצאי

מבר .21  ־ בדצ
אר י>ז ניני
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בהירים. צבעים
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מכחכים
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 וחם, עדין יחס לך שנותן אבהי גבר מצאת
 חינך בעיותיך. את לפתור לך עוזר הוא

 אחת בבעיה מתגדרת
הע דברים ומזניחה

 אושר לך להסב שויים
ב שמצאת שימחה רב.

החדש, עבודתך מקום
כליל. דכאונך את תפיג
 עם קצרה לחופשה סעי
 הקדישי ביתך, בני

 תשומת מלוא את להם
 בעתיד ותבואי ליבך

 מבני מישהו שכרך. על
 שימ- לו. עזרי רפואי, לטיפול יזדקק ביתך

שלך. הביקור כרטיס הוא :יופייך על רי

ת טניס ח טנקים ת
 הקוקיה ״קן הכתבה בעיקבות
).2196 הזה״ (״העולם בחאקי"

 פקידתו עונד, היתה כך הקוקיד,.״״ ״קן
 הטלפון, צילצולי על המחנה מפקד של

 אנשי במחנה. האווירה היתד, באמת וזאת
אזר בלבוש במחנה מסתובבים מילואים

 בשירות בהיותם אזרחי, ברכב נוהגים חי,
תפ מכל פטורים היו הם פעיל. מילואים

 בעלי במפקדים זילזלו וכר), .(שמירה קיד
 הצבאית המישמעת בקיצור: תפקידים.

הלכה. פרחה
 לקראת במחנה שינויים — דוגמה והרי
 כיסא שר־הביטחון. של הצפוי ביקורו
 תיקני. צה״לי לכיסא מקומו מפנה מפואר
 מקומה מפנה חשמלית איי־בי־אס מכונת

 נק־ עובדי תקנית. רגילה, למכונת־כתיבה
 באותו המחנה מן מורחקים אזרחים יון

 כג״ל. — מיותרות ובתבניות פקידות היום.
אחר. אבל תיקני, מחנה בקיצור:

 הקובל שחייל כך, על נאמר מה אבל
 אצל לבדיקה מייד נשלח מפקדו נגד

 החוקית? בדיר ולא פסיכיאטרית, ועדה
המת כל שבה ברוסיה, נמצאים אנו האם
 לחו־ לבית־חולים נשלח המימסד נגד לונן

 בפני שסרחו קצינים עומדים שם ? לי־נפש
ועדה. עם קבל יורים, כיתת

 ? יום־הכיפורים במחדלי לנו די לא האם
 שר־הביטחון לביקורת קיים צר,״ל האם

ה במיגרשי ארצנו על נגן האם בילבד?
הטנקים? תחת טניס,
 ולשר- אלה נפסדים נוהגים להוקיע יש
שם.

ראשון־לציון סוקולסקי, אכי

שים זמג־ם  - חד

ח1יע*נ זסגידות
 כאידיאולוגיה ומרחב שטחים על

).2207 הזה״ (״העולם הנאצית
ההתנחלות תוכניות על שלכם הכתבה

 הופיע הנאצי, האס־אם קציני של הדרכה
 טל, אוריאל הפרופסור של במחקרו גס

נוס תצלומים זמנים. להיסטוריה בריבעון
תמונות. ראה — מחקר באותו שהופיעו פים

ם9ר.נ ג׳ חסו דו ס סי פ ת
(״קובי״) יעקוב של המדור על

 המאדים״ מן ״האיש — שרת
).2207 הזה״ (״העולם

הפו בהווי שבקיא למי מרענן, חידוש
 בארץ, היהודי היישוב של וההיסטורי ליטי
 הראשונות ובשנותיה הבריטי המנדאט בזמן

המדינה. של
 שר־החוץ של שבנו מאמין, היה מי

 שנים במשך שהיה ישראל, של הראשון
 מפא״י, בהנהגת בחשיבותו השני האיש

חזה. העולם לצוות קבוע, כמשתתף יצטרף,
 שניסתה מאז בירקון זרמו רבים מים אכן,
 בךגוריון דויד של בניצוחם מפא״י, צמרת
 מנגנון־החושד של ובעזרתו שרת, ומשה

 עורכי של הפה את לסתום הראל, איסר של
 מתחרה שבועון בעזרת ולהביסו, השבועון

 את שהשיג מבלי שהתפגר — רימון —
מטרתו.

 הכבוד י כל השבועון, לעורכי הכבוד כל
 מחסומים לפרוץ שהעז שרת, ליעקוב גם

 ישנות. שינאות על ולהתגבר פסיכולוגיים
פתח־תיקווה שוורצמן, אכרהם

שר א ה היה שד
ו כסילי ח״כ מתעורר אחד יום

 כימעט- סל בתואר לזכות מחליט
).2207 הזה" (״העולם שר-חוץ

 ללחוש הח״כים, בקרב האופנתי השיגעון
 על למיניהם ומדליפים עיתונאים באוזני

 שר־החוץ לכהונת מועמדות־מטעם-עצמם
 בכבודם ופוגע מגוחך ממש הוא המיותמת,

העם. נבחרי של
 מועמד־מטעם־ עצמי את ממנה הריני

 פחות לא שר-הד,יםטוריה. לכהונת עצמי
כה עד (א) :לדבר טעמים ושני יותר. ולא

* המיזרחי״ הגבול ״שומרי :כציורי־קיר היסטוריות זכויות
מיזרחה הפנים עם

הדשה״ ארץ על ״הקרב :כציורי־קיר היסטוריות זכויות
הטטרים נגד הגרמנים אבות

 במיזרח־אירו־ הכיבוש בשטחי הנאצים של
 ודי יחד. גם ומדכדכת מאלפת היא פד,

ברמיזא. לחכימא
 דגם של התצלום את לקחתם מהיכן

הכתבה? את שליווה ההתנחלות,
 תל־אביב פלגי, א.

בחוברת במקורו שפורסם התצלום, 0

שאיש מבלי שר־ההיסטוריה על כולם דיברו
)13 בעמוד (המשך

 קיר לכסות שנועדה ציורים סידרת *
 הזכויות את ולהמחיש בברונשוויק, גדול

 השטחים על הגרמני העם של ההיסטוריות
במיזרח. הכבושים

2209 הזה העולם


