
מכחכים
האסטרולוגיה בעזרת העתיד חיזוי

לאסטרולוגים מאמינים שאינם לאלה
ת א א שבתאי מ לבי

ף מקץ סו נ ת שנות אי ת פעילו לוגי טרו ס תר די יש א הו ת ו חו כ  הו
ה לוגי אסטרו בדת״. ש ת ״עו לו זה א מן גי רי מז ח  הבורסה, סו

ם, טרי א כי סי □ הפ אי ק טי לי אמצעי הפו שורת, ו  אל הפוני□ התק
לוג טרו ס א ת כהלכה לברר כדי ה ב העבר א שי תיו ולהק  של לצפונו

העתיד.

ם גשר, כשבונים בדי ת לפי עו כני ת — תו  מגיע הגשר אין אחר
ם שממול. לגדה חיי ה — גשר ה□ ה ד ת עד מלי אי — מוו ר קו  ו
ת זה, ספר א לוג מ רו ט ס א דע ה ם לביא, שבתאי הנו מדי ח לו  להני

תו מו או שצריך׳ כ

נו איש תר צעיר נעשה אי □ לכן שעוברת. שנה בכל יו  לבקר במקו
לוג אצל רו ט ס קבל א ל ד, ו תי ע ט- סטנ  כיצד ללמוד מוטב אינ

 טוב יקיריך ושל שלך הפרטי העתיד את ולחזות להבין לתכנן,
מכולם.

ן מאד, פשוט ה ל ב! ז שו ח

לוג רו ט ס א א ה □ הו ך אד ת חשבון עם :כמו ל ט מ אגו ב  נפוח. ו
א א□ מד הו ת לחשב ל ד א ה העתי לוגי טרו ס א ה פרי- ס  :מ
תה גם זאת! לעשות יכול א

ם אנו צי לי מ א, שבתאי של ספרו על מ ת לבי א היו הו  הספר ו
ד חי ה חיזוי-יעתיד בנושא הי לוגי טרו ס א ע ב פי  בשפה המו

א ;העברית ב הו תו ת, בצורה כ כון בוגר שכל פופולרי ל תי ג סו  מ
א ;להבינה ס הו ס בו סיונו על מ  בחיזוי לביא מר של העשיר נ

זוי חי ה ת- א ר בהו ת ו צו קבו ד ב מו  :ובעיקר ;שלו הלי
מדוייק! הוא

ת יופץ הספר ם בחנויו ת. הספרי רו בח ר המו ב טו ק או רו 83 מ חי מ  ו
ראה, ככל יגיע, שקל. 850לכ- הנ

*,1.?. חברת ת . ק ס עו ם ה דו קי ת ב רו ה, בעזרת מכי לוגי  אסטרו
תו לרכוש לך מאפשרת ת עכשיו, או עו מצ א אר, ב  שקל 500ב- הדו

בלבד.

ר אל ת ה על תוו ר ת מכי מ ד ק חייך! את לשנות עשוייה היא זו מו

פז נצל ת- מנו ד ת זו הז מנ הז ד ״חיזוי ל תי ע ה בעזרת ה לוגי אסטרו  ה
ה אל ם ל ם שאינ מיני א ם״ מ לוגי ת לאסטרו רו שי *, י . ן . ז ת. א צ הו  מ

ת ס באמצעו פ טו הרצ״ב. ה

שלח הספר אר, יי ה, על־חשבון בדו א צ הו ת ה  אל-מעך באריז
ת. חד ת מיו שבוני מ. ח ע.  תצורף. מ.

שלוח (נא ה ל מנ הז אר ה רשום). בדו
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ר אלי שלחו א דו ם ב קי ת ר עו פ ס ה ד ־חיזוי מ תי ע ת ה ר עז ה ב גי לו רו ט ס א  ה
ה ל א ם ל אינ ם ש ני מי א ם־ מ גי לו טרו אס קל 500 לפי ל ק. ש ת עו ה
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□ ה העול הז

בשקל לשנה
 הוצאות מחיר

סה־כמ.ע.מ. משלוח העיתון
1780 3092 403 264 2425 בארץ ♦

 חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

2270 3948 515 1008 2425 אירופה ♦
3200 5440 710 2305 2425 מקסיקו ארה״ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦

4400 7650 998 4227 2425
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

גיו״זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־אפריקה, ♦

3350 5800 756 2619 2425 קניה
3760 6530 852 3253 2425 פנמה ♦

טינגפור, הונג״קונג, תאילנד, ♦
3350 5800 756 2619 2425 טאיוון יפן, קוריאה,

שנה לחצי

 בעיות ן
 ולבטים

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי ך״,׳
רשפים הוצאת

1מינ
 - חידוש הודעת אליך נשלחה

בום!. שלם אנא
תישלח לא נוספת הודעה

המנויים מחלקת

במידבר גרות
 14 - עונשו את שריצה אחרי
 עלי הוגלה - מאסר שנות
מינהלי. צו1 מביתו שהיו

 על־ידי שהוצא צו לכם שולחים אנו
 עזה. חבל איזור של הצבאי המפקד
 עצם בחומרה רואה כרם־שלום קיבוץ
 ישראל מדינת על־ידי כזה צו הוצאת
 המגביל בצו מדובר זה במקרה וצה״ל.

 כלשהי. בעבירה מואשם שאינו אדם
 לכפר מגוריו ממקום אותו מעביר הצו

 אחד קילומטר במרחק הנמצא דהניה,
 בכפר במעצר־בית אותו ושם מקיבוצנו,

זה.
 בשטחים, מישפטית מערכת קיימת

 את להעניש זאת בכל הוחלט אבל
 חוסר למרות שהין, עלי עבד־אל־עזיז

 שהין לדין. להעמידו המישפטי היסוד
 כפי שנה, 14 במאסר בעבר ישב

 היום, בית־המישפט. על־ידי שנקבע
מענישים עדייו ממאסר, שיחרורו אחרי

תומתה. את וחילל
 נזכרתי ונבהלתי. כך על חשבתי

 באחד תמיד התביישה שסבתי
 לגנוב נהג שלפרנסתו מאבותיה,
 ידו שלח אפילו פעם ולשדוד.

הקהילה. של בתשמישי־הקדושה
 ועל השורשים על לוותר החלטתי

 צנוע. זלזל שאני בכך לי די אבות. זכות
בת־ים שלם, עם משה

עב מוות מוטב בר
 בן־ את ששיכל הקורא,
 מציע כלבנון, אחותו

המילחמה. נגד שגיתת״רעג
 בכינוס עוד. לשתוק יכול איני
 דיברי את שמעתי שתיקה נגד הורים

 של הנכונים דבריו את השכולה, האם
 של מיומנו הקטעים את בורג, אברהם

 .החיים מנרה: מקיבוץ המילואימניק
לשמאל, פגז ירינו פעם קלים. היו שם

לישראל הגנה צבא
 1970 - תעדר במזח הזראנת בדבר 1צ

סיוחד ופיקוח הגברה צו
 תש׳ל בטחון הוראות בדבר לצו 86ר 85 סעיפים לפי סמכותי בתוקף

 הדבר כי ששוכנעתי ולאחר הבטחת תחיקת עפ׳׳י סמכויומי ויתר 1970 —
 הציבורי הסדר של וקיומו האזור הגנת הצימר שלום הבטחת למען הכרחי

כי: בזאת מורה הנני
שהין עלי עבד־־אל־עזיז

 ועד זה צו של חתימתו מיום החל מיוחד ולפיקוח להגבלות גתת יהיה ^

כדלמקמן:
מל חזניה המקומי הועד בתחומי 80 מס׳ בנית יגור .1  של השיפוט נג

.1976 נובמבר 1 ביום האזור מפקד ע׳׳י שנחתמה במפה כמופיע דהניה
 קיבל אם אלא חזניה המקומי הועד תחומי את לעזוב רשאי יהיה לא .2
מטעמי. מי או ממני רשות לכד
 השעה עד 17.00 מהשעה יום כל האמור המת דלתות מאחורי ישאר 3

שלמחרת. ביום 08.00
 לכן־ קיבל אם אלא אחרים אנשים עם קשר ליצור רשאי יהיה לא .4

מטעמי. מי או ממני רשות
דעות. או ידיעות להפיץ רשאי יהיה לא .5

 התשמ׳׳ג שבט רו׳ שהיו עלי עזיז ע׳א כנגד שהוצא המיוחד הפיקוח צו
זה. צו של לתוקף כניסתו עם מיד תוקפי יפקע )1983 ינואר 20(

 חתימתו. מיום זה צו של תוקפו תחילת
 )1983 מאי 11(חתשמ׳׳ג אייר כ׳׳ח

ך י ר א ת
 סגן־אלוף נגר־לוי עמיקם

עזה חבל באזור צבאי מפקד

 את לראות רשאי אינו שהין היום אותו.
אחר. אדם כל או מישפחתו

 לעקרונות מנוגד זה בידוד בעינינו,
 יש ישראל למדינת אם הדמוקרטיה.

 יש החוק, על עובר ששהין חשדות
 - בתי־המישפט. דיר בענין לטפל

 את תובע כרם־שלום קיבוץ
 עלי עבד־אל־עזיז של המידי שיחרורו

 עונש וכל הגליה ממעצר־בית, שהין
 בצווים השימוש את לבטל ותובע אחר,

 כזו פגיעה לסבול נוכל לא מינהלים.
 ביתנו. ליד שמתרחשת בזכויות־האדם

 כרם־שלום קיבוץ חברי
 בסי־ - ההגליה צו נוסח 0

זה. עמוד סגרת

הרע שורש
 נבינוס השורשים חיסוש

 את הצחיק .שורשים׳
הקורא.

 במה לי יהיה שסוף־סוף חשבתי
 עץ — האשכנזי שכני לפני להשוויץ

 שלי משהו הנה לתיפארת. גיניאלוגי
אין. ולו יש

 בגאווה. לו וסיפרתי אליו ניגשתי
 ואפילו בגרונו כיחכח נמר, קצת הוא

 לא הוא סודו: את לי גילה בסוף גימגם.
 פן מפחד שורשיו, על לשמוע רוצה

 כן־ פעם, עליהם. ישמע בציבור מישהו
 מישפחתו תולדות את חקר סיפר,
 שהגיע עד פולץ, במיזרח קטן בכפר

 פורע — בלתי־סימפאסי מאוד לשורש
 רחמנא רמ׳׳ח, בכל גוי רשע, אוקראיני

כשרה לבת־ישראל שנטפל ליצלן,

 הנוצרים, לכיוון פעם הדרוזים, לכיוון
ביניהם." הקרבות את הפסקנו וכר

 להיות צריכים אנחנו האם
 הפלונטר האם לבנון? של המם־צדיקים

מתיי עד ייפתר? לא

רז קורא
שביתת״רעב

 הורים של מהאסיפה שחזרתי אחרי
 בביתי הטלפון צילצל שתיקה, נגד

 שבן־אחותי לנו הודיע בלילה. מאוחר
ונהרג. מוקש על עלה

 של הטהור הבן אחותי. בן
 — הקיבוץ מזכיר איילת־השחר,

זכים. ילדים חמישה אחריו השאיר
 במתן די לא עוד. אשתוק לא

 המתנגדים לגופים כספיות תרומות
 ללמוד יש הזו. הבזויה למילחמה
 שביתת־רעב ולהכריז מהרופאים

 מאשר רעב למות מוטב כללית.
)22 בעמוד (המשד

2396 הזה העולם20


