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 רמת- את לשפר רצונך
 ב* לגיטימי הוא חייך

 לשס״פך אך החלט,
 במידה להצטייד עליך

 סבלנות. של גדושה
 את לדחוק תנסה אם

למ עלול אתה הקץ,
בנקו עצמך את צוא
 כל ללא ההתחלה, דת

 להשיג ממש של סיכוי
רצו הרומנטיים חייך קו-המטרה• את
סגול. ליבשי ומשברי־זוטא. משברים פים

¥ ¥ ¥

ידי לך שהביא הידיעה
 הטוב מחברך הצעיר דך

— בחוצלארץ הנמצא
 השתאות בך תעורר
שיזזת־מל־ אך מרובה.

 אחדים ימים שתנהל פון
 את תפתור לאחר־מכן,
 אל :שור בת התעלומה.

 ,העצות משפע תושפעי
 שמרעיפות הטובות'

כו על סימכי ה״אוהבות״. ידידותייך עליך
רגיל. שבוע שור לבן בלבד. שיפוטך שר

* * ♦

כ !לא-נורמלי שבוע
 מה כל במייוחד, אילו

דוו מגיע לו, שציפית
ש ברור !השבוע קא

 הגדולה ההזדמנות זאת
ליה לך ומותר שלך,
כל כמו אך ממנו. נות

לנ דע טוב איש־צבא
 והמשך ההצלחה, צל

מ פרטי במסע־ניצחון
 המיג״ וללא שלך, הכישרונות עם שלך.

בידך. יעלה שהדבר ספק אין רעות,
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 אך הושגו, — לך שהצבת המטרות שתי
 ריקנות, עתה חשה את עמל: במעט לא

 בה המתח תקופת לאחר
מן שרוייה היית ה ס

 מה- לצאת כדי אחרון.
 התוקפת מרה־השחורה

והמחש לעיתים, אותו
 כחס־ חייך אןדות בות

 תעשי טוב רי־תכלית,
מט לעצמך תציבי אם

 שיגוונו נוספות, רות
ל חתני אל חייך. את

 להעיב תקציביות בעיות
 פיתרונן על תבואנה אלו בעיות חייך. על

בביתו. שוב ישכון והאושר השבוע בסוף
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 בשיחח החדורים כל את ליישר במקום

 כל את אוגר אתה לב, אל מלב כנח
 ומעמיד בתוכך, זעמך
תמ אם שמחות. פנים
תפ לא — בכך שיך
ואי* בעיות, שום תור

 הגיע תגבר. חחבנה
שכו מח לומר חזמן

 שקטה בצורח לך, אב
מ תפחד אל וחביבה•

 ואל — סלך הבוס
 את לו לומר תהסס
ח• בעיות על דעתך

 נעיד- ייווכח הוא בסופו״של״דבר מישרד.
בעקיפין. כי אם כך על לך ויודה קתך,

עקת
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אומלל, לא־מעט אתה
או באשמתך. לא דווקא

 אילו יותר טוב היה לי
 ידידך בעצת שומע היית

 באמת שרצה הקשיש,
 על להכות אך בטובתך,

ערך. כל עתה אין חטא
שמר היזהר הי ת ו שיי מע

ה____________ ש ע בהשראת נחפז מ
כשהוא עגום, מצב־רוח £

 עצות את תדחי אל בת־סרטן: בן־חלוף.
יותר. ומבינים בטובתו רוצים הם הורייך.
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 אדם עם קלה מריבה
 לסיב- תתפתח קרוב
 לא מוצא, ללא סיד

 כדי באשמתך. מעט
 הבעייח את לפתור
 להתייעץ עליך יהיה

 לך משותף ידיד עם
 לסיכסוך. זוגך - ולבת

 שבכוחות ספק אין
ביד יעלה משותפים

 הסבך. מן לצאת דבר, של בסופו כם,
כבדותח. לך תתברר משמחת ידיעה
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 שלך בקריירה התקדמות
חד שערים לפניו תפתח
 אפשרויות ואיתס שים,

 קשרים לקשירת טובות
החו בני עם חברתיים

 איתם בא שאינך גים
יומיו במגע בדרך־כלל

ב־ שיבוא השיפור מי,
ישפיע הציבוריים חייך ______________

לעתיד. תוכניותיו על
 בתחילה —יסודי בתיכנון הפתוח הזמן זהו

ארוך. לטווח ואחר־כך ובינוני, קצר לטווח
6
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 חודרים — שקטים מיס :שים־לב בן־קשת,

 תפיתגם את כבר ששמעת ספק אין !עמוק
מעו כניראה אך הזה,

 כמה עד חשבת לא לם
היז לגביך. נכון הוא
 _הננ־1מידיד אם־כן, הר,
 ואשר נופת־צופים, טף

 כיוון לכל ארס מפזר
 לו מפנה שאתה ברגע

 תיתפתח אל גבך. את
 העסקים חיי כי להאמין

 בת שקטים. מים הינס
וה מעליו רדי קשת:

 את בו. להחזיק תוכלי לא בכוח לו. ניחי
עכשיו. קוצרת את הזמן, במשך זרעת אשר
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 אף ועל תהפוכות, רצוף יהיה השבוע
ממרי להימנע שביכולתה כל עשה זאת,

 אויי- לן ומליצור בות,
 רק אוייבות. או בים
 מן ליהנות תוכל כן

 אלין שתגיע הבשורה
 ב- סוף־השבוע לקראת
 ב- או מפתיע, מיברק
 בן אקספרס. מיכתב

 כי — היופי לא :נדי
העי הוא האופי אם
 אמרו שכבר כמו קר.

״ל: חכמינו תס אל ז
 בתוכו. שיש במה אלא בקנקן תכל
רומנטי. שבוע מצפה גדי, בת לך,

¥ ¥ ¥
ה יחידות. משתי מורכב שלפניך השבוע

 מוטב בה — ימים שלושה בת — אחת
 מפתח־ביתך, תצא שלא

 היא אף — והשנייה
 בה — ימים שלושה בת

 רגיל, חיים אורח תנהל
נסי לך צפוייה ובסופה

 רחוק. למקום ארוכה עה
 הראשונה היחידה את
 יהיה כדאי השבוע, של

ולקרי ללימוד שתנצל
____________ הירבית שלא מה אה,

ה את כה. עד לעשות
 בה בצורה נצל השבוע של השנייה יחידה

שהתחלת. מה את מאחוריך תזניח לא
¥ ¥ ¥

 שחתחו- קלה מריבת
שע השבוע בסוף ללח

— באשמתן שלא בר
 עומדת את תישכח.

או שכולו שבוע בפני
יג מייוחד אושר שר.
לן, בן״זוגן. לן רום
הש בסוף מצפה דג,
 כספית הצלחה בוע

 אותה לנצל דע קלה.
תורי אל טובות. תוצאות ותראה כראוי

נמ כשאת עצמך מערן מדי יותר די
 אן ולו תקפידי, לא אם איתו. צאת

 לא הוא גם גאוותן, על לשמור במעט,
לבושן. צורת על הקפידי אותן. יעריך

מי
 - בינואר 20
בסנרואר 18

< 0 /

8ןני
אר 19  - בפברו

במרס 20

מכחבים
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 כולם — ערבים רומאים, יוונים,
 דרמטכ׳׳ל אליבא הדבר אותו
איתן. רפאל

 זיקה, הביטאון של 1 סס׳ גילית רצ״ב
 חינוך קצין צהיל, של הפטכ-ל בהוצאת

ר ביטאת זהו ומישרד־הביסתון. ראשי  שג
 רבים, (והם בחוץ־לארץ מילואים לחיילי עד

למולדת. זיקתם על לשמור כדי כידוע...),
 פנייה התפרסמה הראשון בגילית והנה,
חג ערב הקוראים, אל רפול של חגיגית

 שבו כחג במסורת מצוייו החניכה חג
 שבו חג הכוח■ אח והרוח התבונה הננ-עו

רבים■ על מעטים גברו
 משחר ישראל עם את מלווה זה מאפיין

אלה• ימים ועד קיומו
 דוחה אחד ״נר :האימרה מובאת במקורות

 משמעות זאת■ ולאימרה החושד״. מן הרבה
בתקופתנו. עמוקה

 המקדש בבית״ שנמצא רהטהו השמן כד
 שבכל מסמל הרומאים( ובידי שנכבש לאחר
 מקור את לחפש צריך מקום ובכל מצב
 שרויים שהיו מקומות להאיר ובעזרתו האור

בחשכה
 נשיא של לביקורו שנתיים מלאו זה בחודש

 התוצאות. שאחת ביקור בירושלים, מצרים
המצרים. עם שלום חווה חתימת היתה שלו

 הנושאים הם הבטחה ומערכת צה״ל
 שמשמעותו: החוזה ביצוע בעול העיקריים
 על ושמירה מחד. החדשים בקווים היערכות

מאידך. והערנות הכוננות רמת
 טמון אלה במשימות לעמוד צה״ל של כוחו
 שמן כד בבחינת שהוא העם של בחוסנו
האש• מקור את המנורה יונקת שממנו

 הציוני למעשה ולתרום לעשות היכולת
דיו נמצאת  באשר מעמנו ואחד אחד כל של בי

 ע״י ואם ציוני למעשה חינוד ע״י אם הוא,
למעשה. הלכה הגשמתה

 להמשד הערובה הוא איתנה, שרוחו חוק, עם
... וחופשית. ריבונית ישראל בארץ קיומנו

שמח אורים חג

 רב־אלוף איתן. רפאל
הכללי' המטה ראש

חרמטכ״ל דכר
האש מקור

 כי המוכיחה מדהימה, שגיאה ובה החנוכה,
 ישראל. עם של היסטוריה יודע לא האיש

כב (סורים) היוונים ולא הרומאים לדידו,
 זו אין שפא או בית־המיקדש, את שו

 הם הגויים כל :השקפת־עולם אלא שגיאה,
 — הדבר אותו ומלם ישראל אוייבי

וכו׳. היטלרים עמלקים,
א, ר ירושלים קו

גלופה. ראה — הרמסכ״ל דברי •

# • •

הסזמרדיס דהגגוו
נזעק טהור) (ספרדי ס״ט קורא

עדתו. בני של כבודם לחמת
 העדה נכבדי מותקפים האחרון בזמן

 את לדוגמה: העיתונות. על־ידי הספרדית
 נכבד חבר לשעבר, הספרדית העדה נשיא

 בקבלת החשידו פסלון, אליעזר במערך,
 האשימו קרסו חברת את עזה. מתושב מתת

 רמה, קולנוע בעל ואת הפכם, בהונאת
 באמצעות ללעג שמו הישן, היישוב מנכבדי

ברקן. יהודה עם מוקלטת טלפונית שיחה
 הראשון הקרקעות סוחר של כבנו אני,

 האלה ההתקפות מן הזדעזעתי בתל־אביב,
 כי ומקווה הספרדים, תל־אביב בוני על

אלה. להשפלות הקץ יושם
ח מ ל , ש חי ר ז תל״אביב מי

• • •

0111; ״*נוג
1 השחורים את דופקים

 הפער על ולנאום, לדבר לכתוב, מרבים
 העדות כל של השווה ואי־הייצוג העדתי

 חברי- עשרים רק במיפלגות. בישראל
 קראתי כך המיזרח. עדות בגי הם כנסת
 ועשרים! מאה מתוך הזה. בהעולם פעם

 המיזרח. עדות בני הם שרים שלושה רק
 המיג- בכל וכך תיק). בלי אחד... (כולל
 ב״המחליטנים' האחרים. הפוליטיים זרים

 החד באופן הפער הומחש פרנקל שלמה של
ביותר.

 בישראל, המיפלגות לכל בזה קורא אני
 של שילובם לעודד מן-חכלל, יוצאת בלי

 בצמרת המיזרח עדות בני מוכשרים כוחות
 המיפלגות כל על המדינה. של הפוליטית

ל ברשימותיהם ריאליים מקומות להבטיח
 במהרה) שתבוא מקווה (שאני הבאה כנסת

 מוכשרים נציגים של יותר רב למיספר
 ולתמיד אחת ולסלק הללו, העדות בני של
שלהם. הקיפוח הרגשת את

 בקרב מוכשרים ומוחות כוחות די יש
 בהתאם יותר, שחד, לייצוג הללו, העדות

 מכלל 60ס/סם- (יותר באוכלוסיה למיספרן
).האוכלוסיה שהמדי הלאומיות המשימות !

 בכל בקרוב, בפניהן ותעמוד עומדת נה
 שמשתקף כפי — במדינה החיים תחומי
 מחייבות — הזה העולם דפי מעל היטב

ב בישראל העדות כל של שווה שיתוף
במדינה. הפוליטית צמרת

ירושלים מן־דאכני, שירלי

3ד3 ס״
 (״העולם ״ צ׳יצ׳ טל ״הגסטאפו על

).2214 הזה״
 מעבר להתעלות שטרחתם על ברכה שאו

 ונתתם בכנסת־ישראל המקובלות לנורמות
נדי לדאבוני, הכלבים. מצוקת על דעתכם

 להשקיע המוכנים הציבור אנשי הם רים
טומ שאינן הומאניות בפעולות ומרץ זמן
דווקא. אלקטוראלי גמול בחובן נות

תל־אביב אלמן, אופיר

 כפני הדור פני :נאמר כבר דא כגון על
הכלב.

תל־אביב לאפי, והכלבה דן מיכל,
 שתואר לבעלי־חיים, הבארבארי היחס
 נוגות מחשבות מעורר בעיתונכם, בכתבה

 מוכנה אני חיים. אנו שבה החברה טיב על
 להמית חובה שבהם מיקרים שיש לקבל

 של ההתלהבות אך משוטטים, בעלי־חיים
 שבהם האמצעים מכך, ויותר העירייה, אנשי

 — יסורים) הגורמת (הרעלה נוקטים הם
 לכלב כך שמתייחס מי חלחלה. מעוררים

להתייחס הימים, מן ביום עלול, לחתול או

בכלביה תא־הגאזים
הדור פני

 דברים היו וכבר בני-אדם. אל גם כך
מעולם.
 תא-גאזים בכתבה הזכרתם עצמכם אתם
 לחכימא ודי העירונית, בכלביה שהוכן

ברמיזא.
ירושלים לאופר, מיכאלה

 ומצוייר לפעולה כשיר תא־גאזיס •
 —בתל־אביב העירונית בכלביה גאז, בבלון

תמונה. ראה

וסמכ״ם 0*030 על
 רק אולי, או, — לירדן גדות טתי
ז אחת גדח

תיר במעוז בכיר מדריד אני  בראשון- בי
 האחרון המדריכים בכנס השתתפתי לציון.
 כנם להיות אמור שהיה המכביה, בכפר

המחלי- אירגונית למועצה ושהפך רעיוני
)6 בעמוד (המשך

2216 חזה העולם


