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מדים
מימיני

א ב א אבו ו
הקאריירה !

 נמו חשובה
המדינה עתיד

 השמש — 2.2.1915 בתאריך נולד
 הירח דלי, במזל לאוראנוס בצמידות

בתולח. במזל
 בחסד נואם כגאון, להגדירו אפשר

 יוכלו מעטים שרק רטוריקה בעל עליון.
 יודע עצמו הוא גם עימו. להתמודד

 יותר אותו מחשיב ולפעמים ערכו, את
 כשהוא מנחת מתמוגג הוא מהאחרים.

 בכל הרבה בקיאותו את להפגין יכול
מטפל. הוא שבו שטח
הס גם רב, וידע נפלא זיכרון לו יש
 מלשונו נהנים הוא, בעיקר אך ביבה,

 בפיו מקבלות והלשון השפה העשירה.
 בגלל אך לגמרי. אחר מיוחד, מימד

ב העשירה ידיעתו את להפגין שאיפתו
 . שהקליפה הרושם, לעיתים מתקבל שפה,

 יותר לו חשובה המבריקה החיצונית
 מזכיר הוא זה בענייו התוכן. מאשר

 אותו בני שניהם — בורג יוסף ד״ר את
 שנינות יותר יש לבורג כי אם מזל,

 דולה הוא שממנה ביהדות, וידיעות
העיקרית. השראתו מקור את

 מהסיפרות בעיקר שואב אבן אבא
 כב- בחדשה בקיא, הוא שבה העולמית

 ובא העם בתוך מושרש בורג עתיקה•
 ההרגשה תמיד לגביו קיימת מתוכו,
 אבן אצל ואילו יושב״, אני עמי ״בתוך

מהמ תלוש קצת שהוא הרושם מתקבל

 — מלמעלה מרחף הישראלית. ציאות
מרגי לא בתוכו. לא העם, מעל יושב
 שנים שהוא למרות הישראליות, את שים

 החי האינטלקטואלי הטיפוס הוא בארץ.
 לו יש העם. חיי את ולא חייו, את

 מבט בעולם, המתרחש כל על רחב מבט
מאוד. רחב

 נובע גם זה הידיעה. בה״א יונה הוא
 בדם״, יושבת ״לא הארץ שבשבילו מכך
 לו חשובה חקאריירח אחרים. אצל כמו
 הוא המדינה. עתיד מאשר פחות לא

 העם, משליחי אחד להיות מאוד שואף
לא הוא העם. כלפי במחוייבותו ומרגיש

 להתאים כדי גמיש די אך תיאוריות,
 לו. מתאימות חן אם התיאוריות את

 ייהרג לא לנוחיותו. גמיש הוא לפעמים
 שיוכל ראה אם מסויימת, דעה על

 ומוויתור דעותיו משינוי תועלת להפיק
מנהי כישר בו יש מהעבר. דעותיו על

 שהוא התפקיד בעצמאות. וצורך גות
סמכות בעל להיות חייב עצמו על יקבל
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 קק נז הוא
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ל ויעדיף פנימי-ארצי, בתפקיד יסתפק
 יספק זה רק עולם. גדולי בין התנועע

 בבמה. העולם את צריך הוא אותו.
 ובמה חייו, בל שחקן הוא למעשה בי

להו רוצה הוא למידותיו. קטנה ארצית
 מדינאים, רמי-מעלה, אנשים לפני פיע

 שחקן כעין הוא יהיה. שלא ומי מדענים
מישחק. של עליונה לרמה ששואף

 הוא — לכל קודמת אצלו הקאריירה
 לא הוא וללא-רתיעה. ללא״סייג שאפתן
 יש פופולרי. כל״כך ולא חברי כל-כך

 עם קרובים ידידות ליחסי כמיהה בו
מאפ אינה אישותו אך רבים, אנשים

 דלי כבן זו. כמיהה להגשים לו שרת
 על-פי-רוב מה. סבל זה דבר לו גורם

 כל בו וישתמשו יכולתו, את מעריכים
 מצליח אינו הוא אך לו. יזדקקו עוד

 ואין גיבוי, לו אין לקשור.קשרי־ידידות.
 השיג שהשיג מה כל מאחוריו. שעומד מי

עצמו. בזכות
על בנוי מהמציאות, תלוש קצת הוא

אבן אבא
דעות משינוי תועלת להפיק

 חופש לו שיינתן לו חשוב ועצמאות.
פעולה.

 העקשנות בשל גם אותו מעריכים
 בדעותיו, דווקא לאו אותו, המאפיינת

 משנה. אינו הוא שאותה בדרכו, אם כי
 וסיפ- תרבות איש טוב, אופי בעל הוא
ב הולך אינדיווידואליסט. ומאוד רות

 בחברה לעבוד לו נחוץ בה• ועיקבי דרכו
ולמענה.

 שלו הרטורי הכישרון את לראות ניתן
בצ האסטרולוגית, במפה בולטת בצורה
עם ויופיטר מרקורי שיוצרים מידות

 יעודו, על שמראה מה הדרקון. ראש
 כלל- ופירסום פופולריות לו ושהביא
 בל מסמל מרקורי כוכב כידוע, עולמי.

 צחות-דיבור, היינו: ללשון, שקשור מה
יו ואילו בשפות. ושליטה בושר-שיבנוע

כל״עולמי. פירסום לו גרם פיטר
 קורן אוראנוס כוכב — זו בתקופה

 וגורם יופיטר, כוכב לעבר שלילית בצורה
 עמדות. על ומתעקשות לחוסר״שקט לו

 באשר חששות מלא הוא אלה בימים
 קשריו את ובודק חבריו, עם ליחסיו

 לעמדות עמדתו בין השוני בשל אלה
 תקופות לו יש למרות״זאת סביבתו.

ל ורעיונות התלהבות מלא הוא שבהן
להש עליו אך ומקוריות. חדשות דרכים

ש המירבית, בזהירות להביעם תדל
 שה- מכיוון בדרך־בלל, אותו מאפיינת

 מתגברת מבודדת בעמדת להימצא נטיה
זו. בתקופה
 להבטיח טובים סיכוייו כעת דווקא

 שואף. הוא שאליו נכבד, מעמד לעצמו
 מיפ- ראשי על אהוד שהוא לומר קשה
 נטע שהוא להם שנדמה ביוון לגתו,

 המצופה בצורה משתלב אינו ושהוא זר,
 לו צפויה זאת עם יחד והמקובלת.

 אשר הקרובות, בשנתיים טובה תקופה
 להיות מתחיל הוא עכשיו. כבר מתחילה

 ממלאים חדשים כוחות מעודד, יותר
לפעילות. נבון הוא אותו,

טו קרינות שבתאי כוכב מקרין כיום
 עומדת שבמרכזם כוכבים, שורת על בות

 כוח לו שיתן דבר (דלי). שלו השמש
 הנסיבות רוחנית. ועימות מרץ מחודש,

 יהיה עצמו. את לבטא שיוכל לכך יביאו
 יש מטרותיו• את להשיג יוכל אך קשה,
אח לכוון ורצון גבוהות, יצירתות נטיות

 על ולהשפיע אינטלקטואלית בדרך רים
 רבה, לסבלנות יזדקק הוא רבים. אנשים

 אך מעטים, לא מאבקים עם יתמודד
האחריות. כובד למרות יגיע, לבסוף

 תקופה לו תהיה בריאותית מבחינה
 את לבנות לו מאפשרים התנאים טובה.
 מנת- שחיו עיכובים לאחר מחדש, עצמו
 אשר האחרונות, השנים בארבע חלקו
 — (דלי) מזלו שליטי שני על-ידי נגרמו

ושבתאי. אוראנוס
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 ־ גנורס 21
ל 20 אפרי ב

 מתרחשים עובדים אתם שבו במקום
 לשינוי, לגרום העלולים סמויים, דברים

ל־ להזיק אף ואולי
ה ומעמדבם. שימכם

ה והרצון אופטימיות
 את שמאפיינים טוב

אמו אינם אישיותכם,
תוע כל להביא רים
ל כדאי זה. ברגע לת

עיניים, בשבע השגיח
 האינטו- את להפעיל
 ידידים וגם איציה

בלשי. חוש בעלי
 הרי עקרב, מזל מבני הם ידידיבם אם
זקוקים. אתם שלה היחידה ההגנה שזו
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 שואפים אתם שאליהם והשקט השלווה

 דווקא. זה שבוע יאפיינו לא בדרך־כלל
בשט מתרים מיקרים

 את יהפכו שונים חים
תי למבלבלת. התקופה

 לא ארוך לטווח כנת
לד רצוי מעמד. יחזיק
 זה, מסוג דברים חות

האירועים, מעל לצוף
 עימם להיסחף ולא
עצמכם את תמצאו יחד.

__________ שלא דברים אומרים
ש ובוודאי התכוונתם,

ה בשטח זמן. ובאותו מקום באותו לא
זאת. נצלו מתפנקים, עדיין אתם רומנטי

¥ ¥ ¥
 או חוזה על לחתום התכוונתם אם *
 רצוי לטווח״ארוך, להתחייבות להיכנס ¥

ו־ העניין את לדחות
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שבו מיספר להמתין
 יראו הדברים עות.

 מה, זמן בעוד אחרת
 לדעת תוובחו ואתם

 שאותה האמת מהי
לר באפשרותכם אין

לח יש זה. ברגע אות
חפ של מאיבוד שוש
ונחושים קטנים צים

 - ביוני 21 ־
גירלי 20 .•

 בתקופה סרטן מזל בני את לעודד קל לא
 נוגות, למחשבות לכס גורס מצב״הרוח זו,

 אינכם שאותן והדאגות,
לקרו להסביר מסוגלים

ל גורמות אליכם, בים
ביניכם. ביחסים מתח
טו יחסים לפתח עדיף
 שאותם ידידים עם בים

לע יוכלו הם הזנחתם,
מע בצורה לכם זור

— כספים בענייני שית.
ולהיזהר לשיס־לב יש __________

ש חדשה עיסקה מכל
 אין הרומנטי בשטח מתכננים. אתם אותם

 בהתלהבות. הנאמרות הבטחות על לסמוך
¥ ¥ ¥

 למצבי לבם גורמת מוזרה בדידות הרגשת
מ להתעלם נסו בלתי-מוגדרים. חרדה

 דווקא באלה, מחשבות
ל קוסמים אתם כעת
וה השני, חמין בני

נמ שלבם פופולריות
 שימו״לב בעליה. צאת

ל המעוניינים לאלה
 אך אליכם, התקרב

 מתגובותיבם. חוששים
עו אתם שבו במקום

יז לומדים או בדים
 למסיבות אתכם מינו

פעי על הדגש יושם שבחם ולמקומות
מכך. תהנו וחברתית. ציבורית ליו*

 ולעסקים, לעבודת משותפים להיזהר כדאי
מעי הנסתרות תוכניות להם שיש כיוון

 עלולה התנהגותם ניכם,
והק היזהרו להטעות.

ה כל בירור על פידו
במח השנויות נקודות
ה בענייני גם לוקת.
ב־ רגיש המצב כספים

 על לדבר אס מייוחד,
הפסדים, של אפשרות

המסוכנת. התקופה זו
ו קשה, עובדים אתם

ב למצוא תוכלו פיצוי
 באנשים תפגשו שם עבודתכם. מקומות

לביטחונכם־העצמי. שיתרמו מעניינים,

0וז.ו;וחנ.ג^81

 מנגינה יש — אהבה ושוב אהבה ^הבה,
זו! ממילה לבני-מאזנים יותר הערבה

!אימתי עכשיו לא אם
ההפו את היטב נצלו

ש ובדאגות במתח גה
לאח מנת־חלקכם היו

 בכל והשתעשעו רונה,
 ב- עליכם שאהוב מה

 חיזהרו הפנוי. זמנכם
 מיותרים מפיטפוטים

 המושמעת מלה בל לא
כ מובנת זו בתקופה

 להצנ- רגישות הלכה.
 ואם למיטה, אתכם לרתק עלולה נויות

 הבריאות. על השגיחו זאת, למנוע רצונכם
¥ ¥ ¥

 בימים אתכם יעסיקו השני המין בני
לוותר אפילו מוכנים תהיו אתם הקרובים,

__________ למענם. רצונותיכס על
מש שהוויתור תמצאו

 יפתיע הפיצוי תלם.
 דים־ לכל מעבר אתכם

 אל ביתכם יאת גם יון.
ב ושימו־לב תזניחו,

חש למכשירים עיקר
 שאלה כיוון מליים,
 בני־ את לסכן עלולים

נטיי בגלל המישפחה,
 בתקופה להתקלקל תם
מ ולהתעלס להזניח נטייתכס ובגלל זו,

 ייעלמו. להם שתזדקקו חפצים זו. סכנה
¥ ¥ ¥

 בנסיעות תימצאו אתכם, יעסיקו חברים
לידידים. ועזרה ביקור לצורך קצרות

ב במתח חשים אתם
להפ ומתכוננים אוויר
 יודעים שאינכם תעות
צוד אתם יגיעו. מאין
 קרבות אבן הן קים!

 תדרוש העבודה ובאות.
 התמדה תוספת מכם

 חדש עומס ואחריות,
הת אך עליכם, יוטל
ל רק שזה בכך נחמו

חד ידידות קצר. זמן
ומרגש. משגשג לרומן להוביל עשויה שה

#11
עמו!
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עבודת במקום דווקא
 תמהרו אל הריכוז. על לשמור נסו כם, ן
טובה. כוונתם וקרובים, ידידים להאשים ¥
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זו. בתקופה לכם קוסמים דלי בני

 בהצעות אתכם יפתיעו העבודה במקומות
 שיידרשו יתכן כספיים. עניינים לקידום

 תמורת נוספת עבודה
 לכם אל אך ח, הצעה
 מסייע צעד זה להסס,

שהח האהבות ומקדם.
 גורמות סזמן לא לו

 ולחרדות להתלבטויות
דא אל לעתיד. באשר

 נהנים בני־זוגכם גה,
 להמשך ומצפים מכס
הקש של ויציב הדוק
בנסיעותי־ היזהרו רים.

ש כיוון נמהרת, מנהיגה ובמייוחד כס
 ביוקר. לעלות עלול תשומת־לב חוסר

¥ ¥ ¥
המחמ ובמו־כן וחשימחח ההתלהבות

 אלה, בימים המתקבלות חרבות, אות
 אתכם לבלבל עלולות

 מזהירותכם ולהפחית
ל כדאי לא הטיבעית.

 בימים כספים השקיע
 רב סיכוי אין כי אלה,

תוכ טובים. לרווחים
תת לא שהצעתם ניות

הממו על-ידי קבלנה
לבם הגורם דבר נים,

_______ מבו- ולמעט ללבטים
 לשונכם על שימרו כה.

 רכילות לאיש. מאומה לספר לא ונסו
 רב, נזק לגרום עלולים ולשון-הרע

¥ ¥ ¥
 ושלהם מזמנכם הקדשתם שלהם חברים,
 ייגרמו שנדרש, למה ומעבר מעל עזרתם

ש יתכן לאכזבה. לכם
 אם כי באשמתכם, לא

 נכונה הלא הדרך בגלל
 אח מפרשים אתס שבה

 אם וכוונותיהם. דבריהם
כ לשמש מכס יבקשו

 לשקול רצוי ערבים,
אינ אס ולבדוק היטב

 לתיסבוכח נכנסים כם
ל יהיה קל לא שממנה

יותר. מאוחר השתחרר
 בסלווז הן התקופה את המלוות האהבות

קוסם דווקא אולם ומוזר, מיסתודי אופי

 *ו ניני סי.
דסברנאר


