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לק לנוא מוגן שהוא לראות תיווכחי
 הבנה ולגלות ראתן

 לא הוא לך. הנוגע בכל
 מבי- את להסתיר יוכל

 שהוא כשתבחיני כתבו
שלי יום אליך• נמשך

 השילטון יום הוא שי
 שלך. מעורער חבלתי

 זה ביום עשוי הוא
שעו מה לכל להסכים

 אפילו רוחן, על לה
 הש- חיציין את לקבל
שהיכרת. הידיד על לו תספרי אל נוגים.
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 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
חד היכרויות בזכות
 כמה ועל־יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
הסי כל לך יש כי לך,

ה את לפענח כויים
 אותך שקשרו קשרים
כיש־ סטאטי. למצב
 יתגלה . הגדול רונך

ול̂־ למבוכתו ברבים,
שו תהיו אל שמחתך.

 נצלו — שור בני טים,
צהוב. לבשי — שור בת לפרנסה. זאת
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 האחרון, בזמן ששמעת משונות דיעות
 מהפכת״ אצלך גרמו

 להיות עז ורצון ערכים,
ב אקסצנטרי, שונה,
 אל העניינים. מרכז
ש אדם, לאותו תיתן
 עד ראשך את סובב

 ההבלים בדברי כה
 להשמיע נוהג שהוא

ולע להמשיך לן,
 מה כל זאת. שות

ץ עתה לעשות שעליך
משפחתך. ועם עצמן עם ישר להיות הוא
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ברא רם־מעלה אדם עם שקיימת פגישה
והר קורת־רוח לך תגרום השבוע, שית

 באמת אתה כי גשה
 בזה יש אולי משהו.

 אך האמת, מן שמץ
זאת. להוכיח עליך יהיה
 ובכל תהסס, אל לכן

ה לך תינתן בו מקום
די־ את הצג אפשרות,

והס חשש, ללא עותיך
הסו־ עמדתך. את בר

_ _ _ _ _ _ _ זאת. יבינו אותך בביס _
מ־ חידלי :סרטן בת ^

 וזי־ כו, תמשיכי אס הביישנות. מישחק
ייעלס. הוא ספק וללא סבלנותו פקע
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 בכל לן מתגלה החדש הראשון המאבק
 המפסידה. דווקא תהיי ואת — כיעורו

 לא זו ייאוש. אל אבל
 אנשים יש טראגדיה,

 במקום- בבית, רבים,
 במחנה. או העסקים

 ביותר חטובה חברתך
 נוספת, פעם תתגלח,
עז של אמיתי כמקור

 עיש- אריה: בני רה.
ל עשוייה רצינית קה

 תדעו לא אם התבטל
ולש שלם בלב לוותר

 בצבע משהו ליבשו ברווחים. אחרים תף
זו. בתקופה דווקא מצננת, והיזהרו תכלת
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שהע לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
מה־ עוד אותך סיקו

 תצליח שעבר. מהחודש
 דאגות ממיספר להיחלץ
 את שהטרידו כספיות

זאת, לעומת מנוחתך.
להת שתיאלץ ייתכן
ריג משבר מול ייצב

ב הדבר יקרה אם י. ש
שתנ־ מוטב משפחתך,

 אס לשונך את צור
 שהעניינים רוצה אינך

להתדרדר. יוסיפו היטב בהם ששלטה
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 על נוספת, אחת פעם העובר, העכור הגל
 להיות עשוי מחשבותייך

 גורם ׳ על־ידי מוסר
 :לחלוטין בלתי־צפוי

 חדש אדס עס פגישה
 איש עס או לגמרי

מה אבל — העבר מן
 אל יותר. הרחוק עבר

 לצדדים דעתך תתני
ה של יותר השליליים

 נסי ;אותך סובבים
 ה־ את להעריך דווקא
 עליך. משרים הם אשר האנושי החוס
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 ומתעד״ הולכים עליך הממונים עם יחסין
 שליטה חוסר בעטיין. לא-מעט ערים,

 עשתו- איבוד במצב,
שאי חוצפה או נות,

 עלולה במקומה, נה
לפיטו אפילו להביא

ה על מחשבה רין;
 תו- רק תביא תוצאות

 אין עקרב, בת לת.
 באמת הוא כי ספק

מע ואינו אותך, אוהב
 שאת כפי פנים מיד

 או לפעמים, חושבת
 לבן. לבשי לרנן. חברותיך שנוהגות כפי
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 כי אס כלשהן, סכנות נשקפות לך גם

 במיוחד :פחות חמורות
 עסק לך יש אם היזהר

 או מכונות עם בעבודה
וחשמ חדים מכשירים

לחו תיכנס אל ליים.
 על תתחייב ואל בות

אווי זאת, מלבד כסף.
 את האפוף טובה רה
הם :קשת מזל בני

 שלמה בשורה ייתקלו
 מעניינים. אנשים של

נבון. היה הרומאנטי במישור במיוחד

חשת
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רומאנטית

 המיק- במאבקן חדש פרק פותח א׳ יום
 להסתכל תדע אתה אם האישי. או צועי

שתקפוץ, לפני מסביב
האפ כל את לשקול
 להיכנס ולא שרויות

— עקרות להתנגשויות
 מצו- סיכויים לן יש

לכת. להרחיק יינים
 בהי- נערה עם פגישה

 אותך תוביל רת-שיער
תצט מביכה• לבחירה

ומהר: להחליט, רך
 הזדמנות תפסיד אחרת

מהר. תחזור שלא גדולה
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 אפילו יש הסערה. באה הרגיעה אחרי
 הבא. א' יום ועד ג' מיום סכנה, של אלמנט
 שלא מקום, מכל מוטב,

 ושלא לשווא, תתרגש
 שבוע זהו מגידרך. תצא
 שיפור ושל מנוחה של

רו היא אם בריאותך,
 פגישות של שבוע פפת.

 בו מוכרים, אנשים עם
 מפגישות להימנע יש

 גס אין מדי. מותחות
 יקרות. בקניות טעם

ה ברכישת הצטמצמי
 יש יאט באמת. זקוקה את להם דברים

 חשובה. לשותפות היכנס — מזל לך
¥ ¥1 ¥1

 סיבה לא זו אבל — דגים אתה אומנם
עצ את קח להגזים!

 צריך אינן :לידיים מך
 לעבוד כל-כן, לאכול
לק אפילו או כל-כך,

 ארוכה כה שורה בוע
רומאנ מיפגשים של

הסרט״הנע. על טיים,
חו את אם :דגים בת

לה יכולה שאת שבת
ב הכל, את לו גיד

 את — כזאת תקיפות
ללא-ספק. יבוא הקרע תמשיכי, אם טועה.
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מכוונים
גדול קטן עולס

 במדורו ברעם, חיים של דיווחו
הסוב הפלישה על קטן״, ״עולם
הזה״ לאפגניסתאן(״העולם ייטית
2210.(

ה קטן. עולם המדור לבעל הכבוד כל
 הפלישה נוכח ורוגז רוגש כולו עולם

 לא עדיין ואיש לאפגניסתאן, הסובייטית
 את עבריות, באותיות ברצינות, הסביר

 הוא ברעם. חיים מילבד שם. המתרחש
 וטובים, רבים נפלו שבו בפח נפל לא

ה החזון עם ברית־המועצות את המזהים
 הפלישה בי מוכיח, הסברו סוציאליסטי.

 אפג־ את לשחרר נועדה לא הסובייטית
 להביא או סוציאליזם, לייצא או ניסתאן,

מנוגדת הפלישה עוני. מוכה לאיזור גאולה

במע המקובלים הדמוקרטיים לעקרונות
ל מנוגדת אף היא מכך: יותר אך רב,

 הבסיסיים■ ציאליסטיםהסו עקרונות
 ש־ יתברר במהרה כי לנחש, לי הרשו ״

 הדובית ידה את בהניחה ברית־המועצות,
רדי התפתחות מנעה הקטנה, שכנתה על

סוצי בנוסח משהו החברתי, בתחום קאלית
 את לחלוטין השולל ועצמאי, מקומי אליזם

 מעצ- שתי של ואפוטרופסותן התערבותן
 כידוע, מתנגדים, כזה ולמשהו מות-העל.

האמריקאים. וגם הרוסים גם
תל־אביב צמח, א.

 על פועלת, הדומינו שיטת זאת, ובכל
 יפי- ליברלים מיני כל של חמתם ועל אפם
 ג׳ימי — זה עוד המערב. במדינות נפש

 ברז׳נייב ליאוניד — וזה מדבר, — קארטר
 ומאיים מנדנה נוספת חרב שולף — הזקן

 ואחרי יוגוסלביה. הקטנה, שכנתו על בה
פאקיסתאן. — אפגניסתאן

תל־אביב גוטמן, אבנר

 דוקטרינת נגד — ובצדק — מוחים אנו
 לצ׳כוכד הפלישה לידי שהביאה ברז׳נייב,

לאפגניס־ הפלישה ולידי ,1968ב־ לובקיה

 הוא שלדעתן באילון־מורה, המישפחות 14
ברז׳נייבי. די אינו

תל-אביב שריק, יוסיף

מידת סוגד מידה
 לחולי״נפש בבתי-חוליס אישפוז

ובבריתלהמועצות. בישראל —
 תגר לקרוא החליטו במזרע הפסיכיאטרים

 צעירים השולחים הסובייטים, עמיתיהם נגד
 סגורים למוסדות ושפויים, בריאים יהודים,

 את ולמחוק בהם להתעלל כדי לחולי־רוח,
האנושי. צלמם

 שלנו היהודים את כולאים הרוסים ״אם
 בישראל, אומרים מטורפים,״ של במוסדות

 במוסדות שלהם היהודים את נכלא ״הבה
ועושים. אומרים דומים.״

תל־אביב אילץ, שמואל
 בברית־ רפואייס במוסדות הכליאה •

 זוהי יהודים. נגד רק מכוונת אינה המועצות
 יהודים — המישטר מתנגדי לשבירת שימה

שהוא. סוג מכל — יהודים ולא

סבדות אוהב■ לצבר״ם
 נייר של נמר של המלצותיו
).2206 הזה״ (״העולם

 ״פגימשהו״, הקטע את בעניין קראתי
 ולספרו קלר לריקי עומד דן שהקדיש

 שאותם הספרים שלושת מתוך החדש.
 את רק בינתיים קראתי עומר, הזכיר

 — קלר של החדש ספרו ואם דופקים.
 ובעל מרתק מעניין, הוא — פשוטים שטים
 דופקים, כמו וחודרת רגישה תיאורית יכולת

 אוהבי לצברים רבה הנאה שצפויה הרי
והשירה. הספרות
קנדה טורונטו, רוקח, עמירם ־1ד״

ל יש מ ג
הדתית. הכפייה נגד המאבק בשולי

 נגד המאבק ספק: של שמץ בליבי אין
 הוא הלאומיים חיינו על הדתיים השתלטות

 או ממנו לסגת שאין רק ולא מוצדק,
ולהרחיבו. בו להתמיד שיש אלא לצמצמו,

!

המישמר״ מ״על הקריקטורה
7 אנטי־שמיות

 הפנימיים בענייניה להתערבות וגם — תאן
.1979ב־ — שכנה מדינה של

 גולדה שדוקטרינת מבינים איננו אבל
ההת את שהביאה היא לה, הדומה מאיר,

המע הגדה של הפנימיים בענייניהן ערבות
 משמשת והיא ,1967ב־ ורצועת־עזה רבית

הזה. היום עצם עד בגין מנחם את
 דוקטרינת נגד המוחים מאיתנו אלה

 מנחם בפי ״בוגדים״ מכונים גולדה־בגין,
על־ידי בוגד מכונה עצמו הוא בעוד בגין,

ה מגונות, תופעות־לוואי כמה שיש אלא
 כמו מזיק, ואף מיותר כבד, צל מטילות

ב מצאתי שאותה המצורפת, הקריקטורה
 שהגיע המישנזר, על של הגליונות אחד
במילואים. שירות בעת לידי

 עולה וגסה פשוטה אנטי־שמיות של ריח
באפי.

בית־שמש בדרובוב, גדליהו
 — המישמר על של הקריקטורה •
גלופה. ראה
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