
 בעזרת העתיד וזוי
 :אסטרולוגיה

 מאמינים שאינם אלה1
— 'אסטרולוגים

 הוכחות והותר די יש אסטרולוגית פעילות שנות ,אינסוף
 הבורסה, סוחרי מזמן גילו זה את ״עובדת״. טרילוגיה

 אל הפונים התקשורת, ואמצעי הפוליטיקאים כיאטרים,
 של לצפונותיו ולהקשיב העבר את כהלכה לברר כדי טרולוג

ד.
 מגיע הגשר אין אחרת — תוכנית לפי עובדים גשר, נים

 וקוראי - מוות עד מלידה - גשר הם החיים שממול.
 להניח לומדים לביא, שבתאי הנודע האסטרולוג מאת זה,

שצריך! כמו
 לבקר במקום לכן שעוברת. שנה בכל יותר צעיר נעשה *ינו

 כיצד ללמוד מוטב אינסטנט-עתיד, ולקבל אסטרולוג
 טוב יקיייד ושל שלד הפרטי העתיד את ולחזות להבין ן,
ם.

חשוב! זה לן מאד, פשוט
 נפוח. ואגו במסולת חשבון עם :כמוך אדם הוא פרולוג

 :מספרי-האסטרולוגיה העתיד את לחשב למד נוא
זאת! לעשות יבול תה

 האסטרולוגיה בעזרת העתיד -חיזוי להזמנת זו הזדמנות־פז נצל
 מהוצאת ישירות לאסטרולוגים- מאמינים שאינם לאלה

הרצ״ב. הטופס באמצעות

 אל־מעך באריזת ההוצאה, על־חשבון בדואר, יישלח הספר
 תצורף. מ.ע.מ. חשבונית מיוחדת.

רשום). בדואר ההזמנה לשלוח (נא
/ מ/דדי

הזמנה
 לביא שבתאי(שבי)

?!■*-ף! *1?
 52423 רמת־גן 5 אברהם שד•
03-734847 טל.

 הספר והוא היות לביא, שבתאי של ספרו על *מליצים
 בשפה המופיע באסטרולוגיה חיזוי־יעתיד בנושא ־

 מסוגל תיכון בוגר שכל פופולרית, בצורה כתוב הוא ,ית
 בחיזוי לביא מר של העשיר נסיונו על מבוסס הוא ;:ה

:ובעיקר ;שלו הלימוד בקבוצות •את-החיזוי

 האסטרולוגיה בעזרת העתיד 'חיזוי מהספר עותקים בדואר אלי שלחו
העותק. שקל 500 לפי לאסטרולוגים־־ מאמינים שאינם לאלה

_____________________________________________:למשלוח הכתובת

מדוייק! הוא
 ומחירו 83 מאוקטובר המובחרות. הספרים בחנויות יופץ
שקל. 850לכ- הנראה, ככל

אסטרולוגיה, בעזרת מכירות בקידום העוסקת
שקל 500ב־ הדואר, באמצעות עכשיו, אותו לרכוש לך ירת

________בנק על משוך _______________מס׳ שיק רצ״ב

_______________המזמין שם ש•________________ע־־ס
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שו ל1בו היחיד׳ הנטחון צילינדר הפלדה ג
חד מפתח ק בעל מיו ו נרי די יז בי שו ר ר מי ד נ י ל י חד מתוחכם ת מיו  ב

ו את הופכים קז ר ״2000 ״ ד ע ל י צ תר׳ הבטוח ל תן ביו ג ני שי ה  ל
ם פינים. 15 או סו עם גי לכל מתאי ם סו לי עו מנ ת. ה הדלתו ו
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 של איש״השנה יהיה מי
 קוראים - הזה" ״העולם

מציעים.
 המוכן היפה, הנבון, הישראלי

 צודקת, מטרה למען עצמו להקריב
 רקע על שעברה בשנה שבלט

 אלא היה לא הכללית, ההתקרנפות
דל. גרינצווייג אמיל
 נרצח, שבהן בנסיבות שייזכר מי כל
 הנה שססש, מ0^10 מייד: יקרא

האיש!
תל־אביב להב, פנינה

 לווינגד משה המזויין הרב
הפוליטיקה על השנה השפיע

לווינגר מתנחל
השנהי איש -

 בעוד בגין. ממנחם יותר הישראלית
 אכול בכורסתו, מנמנם ראש־הממשלה

 המילחמה לכדאיות באשר ספקות
 אינו מקריית־ארבע הרב בלבנון,
 מלא עידני, הוא מיפעלו. את מפסיק

 חברון בעיר רמה ביד שולט חיים,
 המדיניים קוויה את למעשה, ומכתיב,

 הדבר מוצא אם ממשלת־ישראל. של
 לווינגר — לו או מישהו בעיני חן

 של האמיתי השליט להפיר הצליח
הזו. הארץ

 שתקום החליט ,הוא עובדה:
 החליט הוא קמה. היא קריית־ארבע?

 הוא קמה. היא אלון־מורה? שתקום
 הוא קוואסמה? פאהד את לגרש החליט
 מוצטפא את להדיח החליט הוא גורש.

 להפקיע החליט הוא הודח. הוא נתשה?
 הוא הופקע. הוא הדסה? בית את

אשר לרם יכופר לא ״לארץ כי קבע

 מאז שחלפו השנים 5743 מתיר
 על־פי לפחות — העולם בריאת

 בחברון ישבו — היהודית האמונה
 שנים ז 5 שנה. 3000 במשך יהודים

 הפכה 1967 כיבושי מאז מדי. יותר
 לבלתי־לגיטימית זו בעיר ישיבתם

בן־תרבות. כל בעיני
 לא אירעה הזו המצערת ההתפתחות

 משה של האישיית באשמתו מעט
 בגלוי טיפח כברבאר, שנהג לווינגר,

וניצל הכבושים בשטחים טרור אווירת

כהן שופט
- יהיה ומי

 יהודים של המובנת זכותם את לרעה
שירצו. מקום בכל לחיות
 (השנה) ״איש התואר ספק: אין

לו. שייר תשמ״ד"
ירושלים לאופה, אהוד

 יצחק להיות צריך איש״השנה
 העליון. בית־המישפט נשיא כהן,
 הזה הכלים אל והנחבא הצנוע האיש
 החשובה בראש־ועדת־החקירה עמד

 היססה שלא המדינה, בתולדות ביותר
 של ופישעיהם מחדליהם את להוקיע

בכירים. שרים כולל שררה, בעלי

ת סולידריו
 מיקצועי מאיגוד מיברק

באיטליה:
אבנרי, אורי

 במיזרח המחמיר המצב לנוכח
תמיכה מביעים אנו התיכון,

 הכוחות עם מלאה וסולידריות
במאבקם. המתקדמים

— סה־גה־אי־אל
טוסקנה איזור
איטליה פירנצה,

115 סעיף
 המטר - ישראל ממישטרת למערכת הגיע הבא המיכתב

ירושלים. מודיעין, מחלקת חקירות), הארצי(אגף
חשודות. בנסיבות צילום הנדון:

 עיתוגכם, מטעם נשלחו שלדבריהם צלמים, שני נמצאו 28.2.83 בתאריך .1
צבאי. בית־כלא של שערו את מצלמים כשהם

סרגוסטי. וענת שביט יפתח הם הצלמים שני
 סעיף פי על בית־הכלא. שער את צילמו כי השניים מסרו החקירה במהלך .2
 במקום הנעשה על או מיבנהו, על להתחקות שניסה מי לחוק־העונשין, 115

 של עבירה ביצע — שמירה הופקדה אליו הכניסה ועל צה״ל, בידי המוחזק
צבאי. למקום כניסה

במעבדה. לפיתוח ונשלח המישטרה על־ידי כמוצג נתפס סרט־הצילום .3
 בהתאם הסרט פותח ולפיכך ,502 כרום אגפא היה רשום מחסנית־הסרט על

. המחסנית. על הרשום מן למתבקש
 מחק, שנעשה הפיתוח ולפיכן• אחר, מסוג היה הסרט כי התברר, בדיעבד

התמונה. את לצערנו,
ירושלים ממץ, ב/ר׳ בטחון־שדה, רנרד םנ״צ, בךעקיבא, י.

 הדם שופכו״? בדם אם כי בה, שופך
נשפך.

 להפקיע החליט לווינגר משה
 של המרכזית התחנה את לצרכיו
 שבועות, שלושה־ארבעה בעוד חברון?
 אחר, יהודי חג או ראש־השגה לרגל

תופקע. היא
ה עהעולם ראוי כזה איש  הז
ערב־ראש־השגה. גליון את לו יקדיש

גיבעתיים שיץ, אברהם

סיסטריה אץ
בר' לערבים חייבים ״איננו  ד
 נהגים ״הם כי הקורא, מכריז
 חופשיים ותרבות חברה מחיי

הכבושים." בשטחים
 טענת בישראל מועלית לאחרונה

 וזכויות הערבים זכויות בין הסימטריה
 להיות יכולה היתה זו טענה היהודים.

)30 בעמוד (המשך

2398 הזה העולם


