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הגזענות, נגד מדברים רבים
 משהו עושים מעטים רק אבל

אותה! להדביר כדי
 הערביים. החקלאים בפני סגור — בישראל החקלאים כלל את לייצג האמור גדול, הסתדרותי אירגון — החקלאי״ ״המרכז

 למוסדות ולהיבחר לבחור הסתדרות, וחברי ישראל אזרחי ערביים, חקלאים רבבות יוכלו לא הבחירות, ביום במאי, 13ב־
החקלאי. המרכז

 שהיו כפי — ובסובסידיות במיכסות־מים במיכסות־ייצור, — ומקופחים מופלים הערביים החקלאים עצמם ימצאו אחר־כך
המדינה. קום מאז
 ציווה והשופט לבית־המישפט הלכנו לשתוק. מסרבים אנו אך כך; על שותקות בפיהן, השיוויון שרוממות המיפלגות, כל
 יום לפני עוד — ערבים בפני החקלאי המרכז את לפתוח — בתביעתנו לדון ההסתדרות של המרכזית הביקורת ועדת על

הבחירות.
 השעות בין בתל־אביס, ארלוזורוב ההסתדרות(רחוב של הוועד־הפועל בניין מול משמרת־מחאה נקיים רביעי, יום במאי, 1ב־
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שולה
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 ג־ורג׳ המלך תל־אביב,

295318—284919 טל.
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במדינה
דרכי־אדם

זוכה מיספר כר
 מבולגן לא העולם

 מסיבה לקיים ואסשר
חשמל ללא גם

 יכולה שהיא טוענת זוהר עליזה
 (שם האדם של שמותיו על־פי לקבוע

 מצבו אופיו, את מישפחה) ושם פרטי
 לו שאירעו מיקרים והרוחני, הפיסי
בעתיד. לו הצפויים ומיקרים בעבר
 במיקצועה, ומורה גננת ,43 זוהר, כי

 (תורת־המיס־ בנומרולוגיה עוסקת
 במדינות גם העוסקת תורה פרים),
באנשים. רק לא וגורלן,

 ישראל מדינת של הלידה ״תאריך
 תאריך ״זה אומרת, היא ,״14.5.48 הוא

 אותה, מציל המרינה שם אבל ביש־מזל,
כוכבי-הגנה.״ בו יש כי

הנומ פועלות. הוויבראציות
לאסט קשורה זוהר, לדברי רולוגיה,
 ולקבלה פיתגוראס לתורת רולוגיה,
 אינו העולם זו, תורה לפי היהודית.
 סדר יש אלא שנדמה, כמו מבולגן,
 בין השפעות על המבוסס מסויים,
 אנשים בין והשפעות בקוסמוס כוכבים

 חשיבות מייחסת התורה מיספרים. ובין
 הוא שבו הבית למיספר אדם, של לשמו

 ומאמינה, הדירה, ולמיספר מתגורר
 שם ״משנה כי היהודית, בקבלה כמו
 — מקום ״משנה וגם מזל," משנה —

 התורה אחרות: במילים מזל." משנה
 על הבית מיספר בקרינת מאמינה
בו. המתגוררים האנשים

 בנומרו־ להיעזר יכולים ״המעבידים
 מישהו להעסיק רוצים כשהם לוגים
 אומרת בגרפולוגים,״ במקום חדש,
 ותאריך- השם לפי ״כי זוהר, עליזה
 מהימן, האדם אם לדעת אפשר הלידה
 אשה פגשתי לדוגמה, ויציב. אחראי

 בלי ותאריך־לירה, שם לי שמסרה
 שאומר וביקשה מדובר, במי לי להגיד
 בחור שזה ראיתי עתידו. על משהו
 קשות. נפשיות בעיות בעל צעיר,

 היתה והיא בנה, היה שזה התברר
 שבסוף אותה לנחם רק יכולתי המומה.

 שהוא הצעתי עבודה. ימצא הוא השנה
 אות אפילו שיוסיף שמו, את ישנה
 רק זה יעזור. שזה בטוח כמעט אחת.
 טוענים המיסטיקאים זמן. קצת יקח

 לוקח זה אבל פועלות. שהוויברציות
שנה." עד שנה כחצי

 ״לפניי מיפלאי,הוויברציות. ועוד
 בת מודאגת רווקה אצלי היתה שנתיים

 אם לדעת שרצתה מבני־ברק. דתיה ,35
 חישובים, עשיתי אי־פעם. תינשא היא

 גבר, תכיר היא שנה שכעבור וניבאתי
 שנה חצי ותוך נסיעה, כדי תוך בהרים,

היה. כך יתחתנו. הם
 למסיבה, תאריך שקבעה ״לידידה

 תהיה אחרת אותו, לשנות הצעתי
 יכלה לא היא בחשמל. בעיה באמצע
 עם שעתיים במשך וישבה לשנות,
 קצר בגלל נרות, לאור שלה החברים
במסיבה." פגם לא אגב, זה, חשמלי.

 תל- זוהר, חשוכות. האותיות
 ועיניים, ובהירת־שיער תמירה אביבית

 הסיבות אחת וזאת ניצולת־השואה. היא
 ״מכל בנומרולוגיה: להתעניינותה

 אמי רק נותרו שלנו העניפה המישפחה
 לחפש לי גרם ״זה מספרת. היא ואני,״

 מצאתי, שתינו אצל אותנו. הציל מה
 כוכבי־הגנה ובתאריכי־הלירה, בשמות
עלינו." ששמרו
 בחינה. משום קלים, היו לא חייה

 הנומרולוגיה״״ לפי חיי את כיוונתי ״לא
 עושה הייתי אילו ״אולי, עליזה, אומרת

יותר." טובים חיי היו זאת,
 הוא השם מיספר לחישוב המפתח

 מבלי האותיות, של המיספרי ערכן
 והמאות העשרות את בחשבן לקחת

 כל שקולות וקוף יוד אלף, (כלומר,
 — ריש כף, בית, ,1 מיספר כנגד אחת,
וכוי). 2 מיספר כנגד
 פרטי שם השם, אותיות אם •

 לאחר נותנות שם־מישפחה, בצירוף
 הוא, השם בעל ,1 המיספר את הצירוף
 מנהיג, של טיפוס זוהר: עליזה לדיברי
 ריגשי, לא הגיוני, דרמאטי, עצמאי,

 אלוהים, לחצי עצמו חושב גדול, בררן
הגברים). גברי(בקרב
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