
מכחב׳
ם דמען ת או  ברי

העם בחר■1 של
 באמצעי־ הפירסומים בעיקבות

 האישיים היחסים על התיקשורת,
 ומנהיגי הממשלה חברי בקרב

 קורא של הצעתו — המיפלגות
תושיה. בעל

 פרקטי באופן להתמודד הרגיל כמהנדס
 לההליף מציע הריני למיניהן, בעיות עם
 מבית־חולים באחים מישמר־הכנסת את

מוס באחיות המזכירות את פסיכיאטרי,
 כללי. ברופא הכנסת יושב-ראש ואת מכות

 בעיות עם להתמודד אולי, אפשר, יהיה כך
 ויתכן יותר, ממשית בצורה נבחרי־העם

כולו. העם את יבריא גם שזה
תל־אביב הדינגר, רדף ה.

וסדר חו?
ורימוני״יד. קמוצים אגרופים

 בישראל, עורכי־הדין לישכת בביטאון
 איור לאחרונה התפרסם הדין, עורך הנקרא

 המסר ברבים. לפרסמו שכדאי אקטואלי,
החב במחאה להילחם אסור פשוט: שלו

ב או דרקוניים חוקים באמצעות רתית
 עושים ואם מימסדית. אלימות אמצעות

 המחאה הרצוי. מן ההיפר את משיגים כך,
באמצעות בציור המבוטאת — החברתית

 הרשימה ועוד לויילר, גרשון אורנן, עוזי
ומחריבייך. מהרסייך בבחינת הם ארוכה,
 נחרצת מילחמה על בזה מכריזים אנו

 שם את המבאישים הללו, האישים נגד
עדי-עד. הנצחית ישראל תורת
עוד! לא
לחשות! עת לא

תנועו. לא נוע יותר מאד, בקרוב אי״ה,
 בדרג שהוחלט כפי הראשונה, הפעולה

מ המולדת לשיחרור המהפכה של העליון
 השבועון נגד תתבצע החילוניות, כבלי

המסויים.
צדקנו. משיח אכי״ר. גואל לציון ובא

 המולדת לשיחרור המהפכה
בני־ברק החילוניות, מבבלי

משוכ איגרת של המלא הנוסזז זהו •
כתובת. ללא פלת,

ראש־הממשלה של הבטן
מבריסק, הנודד והמגיד בגין מנחם
 ראש־ של הולדתו עיר פולין,

הממשלה.
 שערכו הפנים בקבלת בטלוויזיה צפיתי

 בבואו לראש־הממשלה ואנשיו כהנא מאיר
 חנוכת בחגיגת להשתתף לקריית-ארבע,

 ש- לאחר המקומית. ״הישיבה״ של הבית
 של החצר אנשי הצהירו ההצגה נגמרה

 בגין נמנע התקרית בגלל כי ראש־הממשלה
 ראיתי חשובה. מדינית הודעה מלפרסם

הלכה. ונזכרתי מעשה

״עורך־־הדין״ כביטאון כאיור וחוק אלימות
וטראגי אמיתי

ל נדחקת — על אל מורמים אגרופים
המתו הגס, הטרור מופיע ותחתה שוליים,

רימון־יד. מחזיקה יד באמצעות אר
מבצ החברתית המחאה כשסימני עתה,

 לדברים לשים־לב חשוב יום, מדי בצים
 בארצות כאמיתיים כבר שהוכחו אלה,

מיקרים. בהרבה וכטראגיים רבות.
ירושלים סוויסה, שימי

ח׳ אב־נו שד
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 נגד השפלות החילוניות המזימות לנוכח

 החלטנו ישראל, תורת היא ישראל, דת
נפעל. בקרוב ניתן. האות חשובות. החלטות

 מדינת־היהו־ רק יש מדינת-ישראל. אין
 היהודית. הדת בלי מדינת*יהודים ואין דים,
 האמיתית, ישראל מולדת בלי מולדת אין

 התורתית. התורשתית, המולדת הנצחית,
 כאן! לא החוצה! חילונים,

פעיל, מאיר אלוני, שולמית אבנרי, אורי

 בגין, של הולדתו מקום בדיסק, בעיר
 :כלומר רגלי, (מגיד מגיד״ ״פיעחוטני היה

 מנדיל ר׳ היה בישראל ושמו נודד) מגיד
 מסתובב היה זה מנדיל ר׳ בגינובסקי.

 או מקום לו ומחפש ובשווקים ברחובות
 בהם־ בחל לא גם הוא שלו. לדרשות במה

 חשוב איש נפטר זו ובעיר קרה פדים.
 הספד הכין בקודש, כדרכו מנדיל, ר׳ מאד.
 הזמינו לא הגדול לדאבונו אך וארוך, גדול
ש ידוע כי שלו, ההספד את לשאת אותו
 תלמידי־חכמים מלאה היתד, בדיסק העיר

 מר׳ טובים אחרים, ונמצאו וגדולי־חורה
ו החשוב. הנפטר את שיספידו מנדיל,
 כמו בבטנו, נשארה מנדיל ד של דרשתו

שאומרים.
 ואושפז מגדיל ר׳ חלה עגמת־נפש מרוב

 מצאו לא הרופאים העירוני. בבית־החולים
 שבוע־שבועיים. שכב וככה הדיאגנוזה, את

ש מהפציינט שהתייאשו כמעט הרופאים
 בית־ באותו ישראל. אלמן לא אך להם,

 שכח שלא יהודי פרופסור שימש חולים
 מנדיל ר׳ אל פנה והוא ינקותו, גירסת את

 אתך קרה מה לי תגיד אנא, ושאלו:
)8 בעמוד (המשך
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 לפזרן. אותן תהפוך בלתי־צפויה פגישה
ל זה ארון לטווח
 ימים לן מצפים רעתך•
 לעבודה חברה קשים.
 כלפין מגלה החלה
 — התעניינות סימני

 עורף. לה תפנה אל
 תשומת-לב, לח הקדש

 זה דבר של בסופו כי
 לן צפוייה לן. ישתלם

 אשר מאדם נפש עגמת
או חשבת זמן לאורן

 לקריאה. רב זמן הקדיש אמיתי. לחבר תו
* * ¥

 בבת־ תיפתרנה בעיווזיך שכל תצפה אל
 זמן לך, המסייע הקרוב לאדם תן אחת.

 להצליח כדי מספיק
 הכספי מצבך במשימתו.

לפ תאלץ אך ישתפר,
שותפיך. על עין קוח
עצמן את רואה אתה

 האמת של דגלה כנושא
מת ואינך המוחלטת,

אח של באמיתות חשב
בזולתן. הבנה נהג רים.

ל־ הנוהג ברנש אותו
— בקביעות הקניטך

תביא זו תגובה לחלוטין. ממנו התעלם
 היכר. ללא תשתפר התנהגותו שגם כך לידי

¥ * *
 לגרום עלולה עצבים של יתר הצטברות

ולהזיק להתפרץ לן
 ארגעה גלולות לעצמן.

 בבית-הבר- מנוחה או
ל עלין ישפיעו אה

 הטיב- נטייתן טובה.
 דברים על להמר עית,

 של סיכויים חסרי
להפילן עלולה ממש,

עי פקח בפח, השבוע
 מחלה ותישמר. ניך

 לפקוד עלולה קלה
 מוסיף הרומנטי במישור ביתן. את

ונעים. מוכר פורה, להיות הכל
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 על לסמון לן שאסור העובדה למרות
הצ לן המציעים אותם

 השבוע מפתות, עות
 שיקום תהלין יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים היו
ב רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב ייחוד
 יום ו'. יום ובמייוחד

לרו מתאים אינו ג׳
יו בו יש מנטיקה:

עוי השפעות מדי תר
לאהבה. טוב הימור הוא מוצאי־שבת נות.

שו■1111ו1
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 לעומת אבל במסקיך, נסיגה חלה לאחרונה
לא־ הצלחה נחלת זאת

ה במישור נורמלית
אותו הרומז רומנטי:
 זמן לפני לנהל התחלת

 אל אבל יימשך, גנה,
 שהוא לעצמך תחשוב

תח אתה ביותר. רציני
 אל של בסופו זור

 היא השאלה אשתך.
 מסוניינת עדיין היא אס

מחדש. אותך לקבל 4׳
צעדיך. את שקול בעיה. תהיה כבר וזאת

ר 22 ב ו ט ק ו א  ב
ר 22 ב מ ב ו נ ב

ר 2{ ב מ ב ו נ  - ב
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 הבלתי־ הדיכדוך מן יוצא אתה אט־אט
לאח שקעת שבו רגיל
 יהיה לא עדיין רונה.

 באמת טוב שבוע זה
 עליך יבוא, שזה כדי

 של שלמה שורה להכיר
 ואינך חדשים, אנשים
 בכיוון מספיק עושה

עבו בענייני־ אבל זה.
 אתה ובענייני־בילוי דה

החדש, למצב תתרגל
נעי דפוסים לך תקבע ^

 ארוך. טיול על לחשוב מוטב יותר. מים
* * *

 שגכרו וכאב-הלג הלאות
רו אתה לסיוט. כים
ה מכל להשתחרר צה

 וממש הקטנות טרדות
ב הנלחם אריה כמו

מצ אינן עכביש, קורי
 הסבן. מן לצאת ליח

 אדם כזה במיקרה
 יושב פעילות, מפסיק
ו כוחות אוגר בשקט,

_____ אמור זה חרבה. חושב
־' לא לב ענייני לגבי

יום־יום. של האחרים מהעניינים פחות
* * *

לזכות עתיד ואתה — בהצלחה זכית
 זכור נוספות. בכמה

 והמקוריות הדמיון כי
לרג נר לשמש חייבים

 ה מן יותר הרבה ליך,
הקפ והתיכנון זהירות

 לא דאג זאת, עם דני.
 ידידך עם לחינם לריב
 רכישת מכריך. ועם

ה דברים או ציוד,
כד לעבודתך, קשורים

 בת השבוע. מאוד איות
הבהיר. על הכהה את

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א ו נ י ב

 העדיפו :בתודה
^ 6

תשמור אם להסתדר רק תוכל השבוע גם
_______ ותיקח עצמן על היטב

ב חזק-חזק עצמן את
 מופרזת שתייה ידיים.

 לן לקלקל עשוייה
 מתכנן שאתה עניין
פגי גם רב, זמן מזה
 טוב ידיד עם שה

להסת עשוייה וחשוב
 גדולה, במריבה יים

 איש דומים, מטעמים
לע מוכן בעל-השפעה

הזמן. בבוא לו להשיב שתדע בתנאי זור

* * ¥

ה ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצזי
ל המתגעגעים ישנים

 תרגיש לידס חברתך.
 לשכות עליך יותר. טוב
ש חילוקי־הדיעות את

ה בזמן ביניכם אירעו
 לך יקנו ידידיך אחרון.
 מאוד לן שחסר ביטחון
אלה. טרופים בימים
שתפ הזמן כבר הגיע
עבו־ ממקום לנדוד סיק
 חשוב לשני. אחד דה

לעתיד. ותכליתך דרכך על ברצינות מעתה

 לליבה. להגיע כל-כן שקל תחשוב אל
 בשביל להתאמץ צרין
 עוד מה אותה. לפצח
 כמה עד מבינה שהיא
 והפכ- רב״צדדי אתה

 תישאר לא על״כן פן.
 לחזר אלא ברירה לן

ל — ובעיקר אחריה
 כי שוב לה הראות

 ובלתי- מסוכן כה אינן
חוש שהיא כפי יציב
 — דלי בת לן, שת.

קונה. שאת לפני דבר כל היטב בידקי

ול כספיות עיסקות להשלמת יפה השבוע
דלא״גיידי. בנכסי הנוגעים חוזים חתימת

 לעקור מתכוון אתה אס
חדש, מגורים למקום

ל השבנע להגיע עליך
מחייבת. החלטה כלל

 יושבתו לבל הישמר
 המעשיות תוכניותיו

שבלב. עניינים בגלל
 לך יגרום הדבר אם גם

 דבר־מה נפשי. למתח
 יביא 7 למיספר הקשור

השבוע. באמצע מזל לך
 הלבן, הסוס ל1 לנסיך תחכי — דגים בת
אדום. בצבע בגדיג לבשי יבוא. הוא
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