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מאוחיס

הת ומלא חזק חודש
 ב- המתחיל נגשויות

 אל ממש. אלים, שבוע
 :השם למען תריב,
ל לגרום יכול אתה
 ביותר שלילי לא אדם
 ואל מאד. רציני נזק

 אתה לתאונות: תיכנס
 לאסונות, לגרום עשוי
 לכך. להתכוון מבלי
תו שלא ספק אין אבל

 אישיים, סיכסוכים מיני מכל להימנע כל
והאינטימי. האישי הכלכלי, במישור

 שאפשר סימפאטי, לא מישפט גם ייתכן
והתחשבות. הבנה בעזרת רק לפתור

כדאי. זה !והתחשבות הבנה השבוע גלה

¥ * *
מג אתה מאד. משונה

לבני־ נהדרת הבנה לה
 היאחת גם השבוע. אדם

לי את שפכה שנפגשת
מדי מהר בפניך בה

 הקצר לזמן בהתייחס
ובמק מכירים. שאתם

חוסר מגלה אתה ביל
הרש לנציגים הבנה
והסדר החוק של מיים

 מסתבך עצמך ומוצא
תני יאל בכך. במה שהתחילו בדברים איתם

 תא מנוחתך. את להפר הסמויה למתחרה חי
לה. שמגיע ממה יותר לה מייחסת

לך היה שלא למסקנה תגיעי עוד
תכלת. לבשי שור: בת לדאוג. מה על

* * *
ה לנסוע• מרבה אתה
 בדרכים לן יזמנו שבוע

 כאחד. ואהבה אהבים
 שי- ירחיקו פן היזהר
 מעליך הקרים קוליך

או של גדולה הזדמנות
עו כוח-ההרגל שר.
 שלו את הוא, אף שה,

 מסוכן הוא ודווקא —
 המזלות בהיערכות לך,

 ל־ טוב שבוע הנוכחית.
לגי שרירותיות, להחלטות למעשי־פתע,

יכו תאומים, בת את, הנעלם. לעבר חות
 בימי בייחוד בלתי-רגיל, בחן להתברך לה
הפיננסי. בשטח בעיסוקיין היזהרי ו-ד׳. ג׳

* * *
 הדברים את לראות נסה
 של מבטם מנקודת גם

 תעשה ואל האחרים,
 לאדם הגורמים מעשים
 עגמת אליך הקרוב

 טוב רצון גלה נפש.
לעבודה. חבריך כלפי

ה בסוף קצרה נסיעה
את לך תביא שבוע

ה________ ו ו ל ש ו־ המיוחלת, ה
בעיית לפתור לך תסייע י ע

הצ שום לך ממתינה לא השבוע מעיקה.
 לנצל לך שכדאי כך בולטת, חברתית לחה
 אך יופייך. ולטיפוח למנוחה הזמן את
הקרוב. בעתיד ישתפר שהמצב סימנים יש

* * *
 — בהצלחה זכית

ב לזכות עתיד ואתה
 כי זכור נוספות. כמה

 והמקוריות הדמיון
לרג נר לשמש חייבים

 מן יותר הרבה ליך,
ה והתיכנון הזהירות

 אל זאת, עם קפדני.
 הרגע מדרישות תתעלם

 לחינם לריב לא ודאג
 ומכריך. ידידיך עם

לעבו הקשורים דברים או ציוד, רכישת
 :לביאה השבוע. מאד כדאיות דתך,

ה את הבהיר, על הכהה את העדיפי
 שיערך בצבע בגדים הג׳ינג׳י. על שחרחר

לך. יועיל 7 מיספר מזל. לך יביאו
* * *

 נסיגת חלה לאחרונה
 לעומת אבל בעסקיך.

 לא- הצלחה נחלת זאת
הרו במישור נורמלית

הת אותו הרומן : מנטי
 זמן לפני לנהל חלת
 אל אבל יימשך, מה

 שהוא לעצמך תחשוב
ב תחזור אתה רציני.

אש אל דבר של סופו
 אם היא השאלה תך.

 עליך לכן, מחדש. אותך תקבל היא
זו. בשאלה במחשבה מעשיך את לכלכל
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תצ בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע
מו על־כן ושוב. שוב ביוזמה, לנקוט טרך
 בזהירות שתתכנן טב
 בת הבאים. צעדיך את

במיו .הזהרי מאזניים:
 ומספורט. :׳מריצה, חד
 לפני בשר תאכלי אל

 כוח לישון. הולכת שאת
 יגבר, שלך המשיכה

 השבוע. סוף לקראת
תג מוצאי־שבת אחרי

 למשך השפעתך. בר
ורוד. לבשי קצר. זמן

* -¥■ *
לש אין תהיה השבוע, העיקרית בעייתך

 התקריות נוכח נפשן, שלוות על מור
האחרונות. הפוליטיות

ה עבורן זה יהיה לא
ביותר. הטוב שבוע
 ובמיוחד לכתוב הרבה

תוכ מכתבים. על ענה
ל תיכננת אותה נית
סי אין _ מזמן בצע
 אל אך שתתגשם. כוי

לפניך. החיים ייאוש,
 בשעות בנהיגה היזהר

היום. של המאוחרות
* * *

יכו הן קשת: לבנות מאד מסוכן השבוע
בהרפת להסתבך לות

לג העשויות קאות
 ■אישיים לסיבוכים רום

 רב זמן ובריאותיים,
 את שתשכחנה לאחר

 מוטב, עצמה. התקרית
ב להרבות לא איפוא,
ולהג חברתיים קשרים

אנ עם המגע את ביל
 בייחוד — חדשים שים

 ד׳ מיום השבוע, בסוף
בהיר. צבע לבשי ו׳. עד
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 את השבוע, הקובע, הוא אריה, מזל בן
 על לחסד. או לשבט ענייניך, התפתחות

מ גדי, בת היזהרי, כן
 לתיסכוליך פורקן לתת

 ההתמרדות ולהרגשת
 לציית לן מוטב שלן.

ובכ מבוגרים לאנשים
צע כל את לשקול לל,

 בריאותן אם דייך.
 אל ככה״ככה. היא

 ואל בבריאות תזלזלי
ב חברותיך את תחקי
שמו מה כל לא אוכל.

 מארץ המגיע מכתב לן. גם מותר להן תי
 מעורר אך מנוחתך. את מטריד רחוקה

 אותן. יהלום זה לבן, לבשי געגועים. בך
* * *

 השטחים. בכל מפתות הצעות של שבוע
מוג לפעילות יביאך ובירורן בהצעות עיון

 אושר לך שתסב ברת,
 תשכיל באם ועושר,
 הטובה בהצעה לבחור
 מרובה עייפות ביותר.
 סוף לקראם לך נכונה

 את לעניין נסי השבוע.
 סוף בנסיעת בן־זוגך

 את שקט. למקום שבוע
בהי צבעים לזה. זקוקה

מאד. אותך יהלמו רים
ר 20 א נו  - בי
ר $ו א בפברו

* * *
 אלייך נמשכים החזק המין בני :דגים בת

 תשוטת״הלב, מלוא את לן ומקדישים
 שהסכס-אפיל מאחר

 בימים מתחזק שלן
כא רבה. במידה אלה

 משיכרון תשתחררי שר
 אם תעשי טוב הצלחה,
 אין להרהר תתחילי

 ההתפתחות את לנצל
עתי לשיפור החדשה

 אל _ והעיקר דן,
 פנים בשום תזניחי
ותיקים. ידידים ואופן

אר 19 רו  בפב
ס 20 ר מ ב

מכחנים
ד שימש! סו 1■ עדיף ■99 - וי
 שימעון הח״כים שבין המאבק על

אלון. ויגאל פרס
ה של תשומת־ליבם את להעיר כדאי

 שימי שדווקא שוחרי־השלום, וכלל יונים
 כראש- אלון, יגאל על עדיף פרס עון

 בניגוד וזאת ישראל. של עתידי ממשלה
 וה־ הבנגוריוניסט שפרס, רווחת, לדעה

 אלון, לעומת נץ, הוא רפ״יסט־לשעבר,
 שהוא לשעבר, והפלמ״חניק הקיבוצניק

כביכול. יונה
 פרג- יותר הרבה פרס כי לזכור, כדאי
ההתנגדות כי שיבין ברגע מאלון. מטיסט

 מסכנת פלסטינית מדינה של להקמתה
 — עצמה ישראל מדינת של עתידה את

 הדבר אם גם ולערבים, לאמריקאים יוותר
 יאסר עם ובמו״ס באש״ף בהכרה כרוך

 לעומתו, אלון, ובעצמו. בכבודו עדאפאת
 יורשם והוא ולהתיישבות, לקרקע קשור

 וישראל המנוח טבנקין יצחק של הרוחני
ה חובבי מגדולי שניהם יבדל״א, גלילי
וההתנחלויות. קרקע

גן רמת־ א.ג.,
 על לשמור שביקש א.ג., הקורא ©

 הקיבוץ־ של בקיבוץ חבר היה שמו, עילום
 גלילי טבנקין, של הקיבוצי הזרם המאשד,

ואלון.

ה כנ םט־ת ס אד׳ אימפר׳
 בעד או הכיבוש נגד רק״ח

י ז חכיבוש
 נאבקים ומילואים סדיר חיילי כאשר

 בילבד, הירוק הקו בתוך לשרת הזכות £ל
 אלה של הראשונה בשורה דק״ח מתייצבת

 הכל כאן עד זה. מאבק עם הסולידאריים
 מברכים הזמן באותו כאשר אך שפיר.
 של הסובייטי הכיבוש על רק״ח אנשי

 משתלמת למי תמה, אתה אפגניסתאן,
הזוז! הצביעות
 להכריע העמים של זכותם על המאבק

 בפלסטין — הוא אחד ידיהם במו בגורלם
לכ אותנו שולחים כאן באפגניסתאן. או

ו״ד,אינ ״הביטחון״ בשם פלסטינים בוש
 נשלחים שם המערבי״. העולם של טרסים
 האפגאני העם על ״להגן סובייטיים חיילים

מקד אלה האימפריאליסטית״. הסכנה מפגי
הקו מפני ״הפחד בשם הכיבוש את שים

 הזר הכיבוש על מברכים ואלה מוניזם״,
 לא שפוי איש אף העמים״. ״חרות בשם
 לרק״ח כדאי האלה. הדברים את יאכל

 בצדק, מבקשת, כשהיא בחשבון, זאת לקחת
 במאבק פעולה עימד, לשתף מישראלים

הישראלי. הכיבוש נגד
חל־אביב פתר, סיני

!0 0 1 ר 3 ק ׳תמזדריה ■אה ה
כ בוגר, אדם של הקריאה קצב
ה בבית־הספר תלמיד של קצב

יסודי.
 הדוקטור של המהירה הקריאה שיטת

 ובעולם, בארץ עצמה את הוכיחה קטלר
 הגילים. בכל קורא, לכל יעילה כשיטה

 של הקריאה כושר כי הוכיחו, מחקרים
 של בשיעור רק מנוצל ממוצע בוגר אדם

 הבסיסי בקצב קורא האדם :הסיבה .10ס/סכ״
 יכול נדירות לעתים ורק לקרוא, למד שבו
 על העולה קריאה למהירות להגיע הוא

הדיבור. מהירות

בבית הקריאה בלימוד הראשון בשלב
 בקול. לקרוא התלמיד את מלמדים ר,ספר

 הדמומה. הקריאה תור מגיע כך אחר רק
 לרמוז אחד אף טורח לא ואילך זד, משלב

קרי קצב את להחיש ביכולתו כי לתלמיד
 מסד קריאה הרגלי לעצמו יקנה אם אתו,

לק התלמיד כשמתחיל כלל, בדרך יימים.
 להדרכה זוכה הוא אין דמומה, קריאה רוא

 הוא באוניברסיטה אפילו :התוצאה כלשהי.
 החל שבו האיטי הקצב באותו בדיוק יקרא

 דמומה. קריאה לקרוא שלמד בשעה ותירגל
 קטלר שיטת את לאמץ לדעתי יש לכן

 בכיתות הלימודים, בתוכנית אותה ולכלול
 ש־ רצוי היסודיים. בבתי־הספר הנמוכות

 ויתקן זה בנושא דעתו יתן מישרד־החינוך
הליקויים. את

בת־ים פינטו, מאיר
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 ״לדוד השיר של הלחן לפי לשיר
" היונה משה . . ה. ו חו

 אה, אי אה, אי / חווה ישנה שדון לשר
 אה, אי / אהבה לה רוחש והוא / הו!
הו! אה, אי

ית איך ! כשר לא זה / אשר אמר
נתפשר אם / אפשר

 אה, אי אה, אי / חווה ישנה שדון לשר
 אי / שווה היא מיליונים עשרות / הו!
הו! אה, אי אה,

 ) מתדיינת / רוטנת אז / קנת ועדת
ומתקנת
 אה, אי אה, אי / חווה ישנה שרון לשר

 אה, אי / מרווה הוא מים בשפע / הו!
הו! אה, אי

 סיר אך / לשר אין כבר / מוסר אמנם
יחסר לא לו / בשר

 היי לילי, היי / חווה ישנה שרון לשר
היי־לו! לילי,

רמת־השרון כנען, משה
 אני אין אם כנען: הקורא וטוםיף 6

די. לילי — לי

ת ב ד מ ^ ס31הל! ב י

 על להגן נועדו לא שומרי-הראש
 לרוממם אלי ישראל, מנהיגי

 אורי של מאמרו (על ולפארם
 ״העולם הראשי״, ״הבאכון אבנרי
).2211 הזה״

 את ונרומם נפאר לא שאם להבין, יש
יצ מלאכותיים, באמצעים ואפילו מנהיגינו,

ד רגילים כבני־תמותה בעינינו הם טיירו

כאסון קוף
ופמליות שומוי־ראש

 אי- נחוש כאשר אז, או אלינו. כשווים
 כיום קבועה תחושה זוהי והרי — ביטחון

 בקרב לביטחון מקור למצוא נוכל לא —
 לנו, שווים שהם משום אלה, מנהיגים
 יצרנו לכן כמונו. וחלשים ופגיעים חשופים

סמל שומרי־ראש — מלאכותיים באמצעים
 תרמית- בעזרת חזקות. דמויות — וכו׳ יות

)8 בעמוד (המשך

ם עול ה ה 2213 הז


