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ינאי אביגיל מאת
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 בן־רגע הגדלות
כרזה לגודל

 לראשונה מציגה פוג׳י סרטי חברת
 המסוגלת ,100 פרינטר פוסטר מדפסת
 לגודל עד בפרופורציה, להגדיל
 לבן, גווני־רקע: ארבעה עם פוסטר,

וצהוב. כחול ורוד,
 במיוחד שעוצבה הזאת, המדפסת

מכי עזרי תעודות, מיסמכים, להגדלת
 ועוד, לתצוגה מחירונים והדרכה, רה

 ולמיפעלים לחברות אידיאלית היא
 למוסדות למעצבי־תערוכות, גדולים,

 למחלקות־ ,שונים עזרים המכינים
 סקיצות, להגדלת הנזקקות גרפיקה

ואדריכלים. מהנדסים למישרדי
מגדי המדפסת שניות. שלוש תוף

מעו באיכות בלבד) דוקומנטים(קו לה
 אחד כשכל ונוחה, קלה והפעלתה לה

 מוקדמת, מיומנות ללא להפעילה, יכול
ואינסטלציות. כימיקלים ללא

 וצריכת בלבד קילו 13 שוקלת היא
 נוסף: יתרון ביותר. נמוכה שלה החשמל

 שניות שלוש לפעול מתחילה היא
הדלקתה. מרגע

 בסיס על המופעלת המכונה, מחיר
 4500 טרמי: נייר על חשמליים פולסים

דולר.
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 עצמם והם אותם יגלה מישהו

 אולי הסוף. עד ללכת יתעקשו
 בטוח, מקום על לוותר אפילו

 הבטחה בו שאין מקום לטובת
הזדמ מציע הוא אבל גדולה,

 ולהוכיח יכולתם את לבטא נות
עצמם. את

לד אותם תמריץ 1990 שנת
 לענייניהם שוב יותר קצת אוג
 צורך ירגישו הם לפתע הם.

 יותר, הולם במקום להתמקם
יצליחו. וגם המקום את ימצאו

בריאות •
 חשו הם החולפת בשנה כבר

בריאו בעיות בגלל מוגבלים
קיי רבים עקרבים אצל תיות.

אלר מבעיות לסבול נטייה מת
 החולפת השנה ואסטמה. גיה

בש אלה. בעיות הדגישה שוב
או המצב. ישופר הקרובה נה

 קודמות, לשנים בניגוד לם,
 רפואה לנסות להם יהיה כדאי

ל מרפא למצוא כדי חליפית
בעייתם.

בספים •
 זאת תהיה זאת מבחינה

 הרבה להם יהיו מבטיחה. שנה
 הכנסות גם אך הוצאות, מאוד

 שמהם המקורות יחסרו. לא
 מיש־ בחלקם יהיו כסף יקבלו

מ שיגיעו כספים או פחתיים
 שיבקש מי רחוקות. ארצות
 חיובית. בתשובה יזכה מילגה
 מישפטית הצלחה גם תיתכן

 המצב בכסף. אותם שתזכה
 טוב נראה הכל בסך הכספי
 כמים, יישפך לא הכסף השנה.

יחסר. לא הוא אבל

נסיעות •
לנ ירבו הם שבה השנה זו
 ייצאו חלקם הגדול. בעולם סוע

ייס חלקם בחו״ל. להשתלמות
 או להנאה אחרים בתפקיד, עו

 אבל מישפחתיים. לעניינים
 עצמם את ימצאו כולם כמעט

בעולם. מטיילים

דבינה שבינו ומה •
 בדיוק לא הם הזה בנושא גם

בעי מחפשים, הם מה יודעים
 הם השנה ביניהם. הפנויים קר

 מיני מכל קשרים ליצור ניסו
 מה- שחלק ידוע כי אם סוגים,

 בקשר מסתפק אינו עקרבים
 חשים מהם רבים וקבוע. אחד
נוספים. קשרים לקיים צייד
 8ה־ עד 1989 בדצמבר 26ה״

 די תקופה זאת 1990 בפברואר
ב שיתחילו קשרים בעייתית.

מע יחזיקו לא תקופה אותה
 או שנה יימשכו אם גם מד.

שמ מי שיסתיימו. סופם יותר
ית שלא נישואין, בקשר עונין
 תקופה. באותה בקשר חיל

ב יסתיימו מעורערים קשרים
 תהיה לא ובכלל תקופה, אותה

 מהיכרויות ליהנות אפשרות
 הכל פברואר ממחצית חדשות.
 הזדמנות תהיה ושוב משתנה

חדשים. קשרים ליצור
 את למצוא הסיכויים רבים

 לחו״ל. בנסיעות הזוג בת או בן
 אוניברסי- כמו במקומות גם

 אפשר השתלמויות או טות
 לקשר מועמדים למצוא יהיה

 להם תאפשר הכל בסך רציני.
ומ מהיכרויות ליהנות השנה

 יהיה לא אד חדשים, ניסיונות
קשרים. למסד קל כך כל

ת ר ש ע ל ת* * רו ב די ה
* )20 ד1עמ0 (המשך

א כדי ל  זו השאר. על לוותר ש
 פשרן להיות שלו, המטרה היתה
נוקשה. להיות כדי בסיני
ז שמי שחושבים מי יש •
 לשמה, יבוא לשמה לא תוך

אח קטן צעד ייגרר ושמיר
הא על־ידי קטן, צעד רי

הבינ והמציאות מריקאים
לאומית.

המעצ של הסבילות פה אבל
בא הקיצוניות לטובת פועלת■ מות
חד מין איזו שרוצים אלה ונגד רץ,

 או מרצון זה אם יורע לא אני שנות.
 חושב לא אני היסח־הדעת. מתוך

 למען להתערב צריכה שאמריקה
אוב אבל גדול. אבסורד זה היונים.

מוכ עושה שהיא מה כל ייקטיבית
 אלה, את או אלה את או לשרת רח
 היא ואם כוונה. או רצון שום בלי גם

 את אפילו גונזת היא אם איננה,
מאמי באמת היא אם שלה, האמת

ושצ בשטח, להתפשר שצריך נה
 אפילו נמנעת כשהיא אבל ריך...

 על מלהכריז אפילו זה, את מלומר
מאופ מין איזו לצורך שלה, התורה

 ללחץ... ייחשב זה שמא כזאת, קות
 הפעלה, נגד אני לחץ. נגד אני

 אבל הזאת, והסחטנות זה וכל עזרה
 הכוח את מספיק מחשיבה לא היא

 שלה, הריעה השמעת בעצם הטמון
 הערכים לפי שלה, הערכים לפי
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המומ אחד ודאי אתה •
 אר- ליהדות הגדולים חים

 מידה באיזו צות־הברית.
האמ הממשלה של הפחד

 יהודי לחץ מפני ריקאית
 די־ יש מוצדק? הוא פנימי

 ה־ שאומנם האומרת עה
 והעסקנים היהודי מימסד

 מכד של עמדה בכל תומכים
 הקיצונית גם שלת־ישראל,

 דעת לא זו אבל ביותר,
הכללי. היהודי הציבור

נכון. שזה חושב אני
 עשיתי ניסיון. איזשהו לי היה

מקו מיני בכל הרצאות מיני כל גם
 יהודי ציבור מערב. טכסאס מות,

 רק ולא הזאת, התורה את שומע
 יש ושם פה רק — מחאות שאין
 אבל — ששורק כהניסט מין איזה

 כי זה, את מקבלים הם כלל בדרך
כש אבל הפרגמטיזם. על חונכו הם

 שזה אומרים הם אחרי־זה, באים
 לא אנחנו אבל חיובי, זה מעניין,

 הסמכות בעלי כל זה. את שומעים
 אומרים — הקונסול השגריר, —

אחר. משהו
 כי החמיר. המצב נובמבר אחרי
 מקבלת היתה היהודית ההנהגה

 אותם, בילבל זה אולי גירסות. שתי
 בינלאומית, ועידה אומר פרס

 בכל הבית. חורבן שזה אומר שמיר
 ואמיתי. טוב יותר היה המצב זאת

 הגירסה את רק מקבלים הם עכשיו
 לא מאשים לא אני הליכוד. של

 את אלא הליכוד, את ולא אותם
ה את שפינתה מיפלגת־העבודה,

 לפנות יכול לא אתה הזה. שטח
 עשית לא כאילו לפעול וגם שטח,
כלום.

שמש בחור •התחלנו
וג ברית־המועצות אירה
 מיפי שמשאירה בחור מרנו

ב גדול חור לגת־העבודה,
מערכת...
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