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ת עיינות חגי  תאפשר מ
מי כל על לחתגנר לך
 צפויות התנגדויות ני

 רעיון ובלתי-צפויות.
ם מבריק,  על־ יבוסס א

 לעומק, תיכנון ידי
ת לעצב עשוי עמ א
 בצורה הציבורית דתך

 נת- טרם בהן ובמידה
 טוב שבוע זהו נטית.

 התופרת אצל לביקור
 בעצמך. הכל את עשה ידידים. על תסמוך

* * *
 והמריבות הוויכוחים

 לא להם שותף שאתה
המתח. להפגת יעזרו
ל־ לך יגרמו רק אלא

הי במייוחד דפרסיה.
 עד מאי־נעימויות מנע

 תתחיל אז ראשון, יום
המתח. בהפגת להרגיש
סבלנות. בהרבה התאזר

טוב, סרט לראות לך
חב עם או לבד, רציני,

 רגילה. לא הנאה לך שצפוייה ותיווכח רה,
* * *

תע שלא חשבת ! אוף
ת בור  אבל !נכון זה, א

 הזמן הגיע לא עדיין
 עכשיו רק להירגע.

ק אתה קו  כוח־ לכל ז
ה ולכל שלך הריכוז
תאו בת שלך. עצבים

ב עצמך קחי מים,
 דבר הם רומנים ידיים.
 בריאותך אך חשוב,

 מישפחתי קשר עדיפה.
 משפעת היזהרי בלתי״צפוי. לעונג לך יגרום

תכלת. לבשי זו. בעונת״מעבר בייחוד
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 לשים עליו השבוע
 כמה !לבטלנות קץ

 לשבת עוד תוכל זמן
 ומבלי בהקיץ. ולחלום
או את אפילו לעשות

 המוגשים דברים תם
הכסף? מגש על לך
ל־ מצויין שבוע זהו

ו־ קצר לטווח תיכנון
שבר בעוד ;בינוני _

י- ' - ל תוכל עיים־שלושה ׳
 ובלתי־רגיל. נמרץ ובקצב למעשים, עבור
 ושלם הדרך, מן מיכשוליס סילוק על הקפד
מר בן היזר, אך וטורדנייס. קטנים חובות

 אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן מתחרה : טן
מטיולים. הימנע עליה. לשמור תדע לא
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 מנוסח, למלח בדומה

 עם לזוז נכון חייה
 — העיקר רוח. כל

ם תיתקע שלא מקו  ב
הת תקבל שלא אחד,

ת חייבויות  - מרחיקו
 תבטיח ושלא לכת,

 עשוי אתה הבטחות.
לאשה צער . לגרום

_____________ ל- עשוי וגם מבוגרת,
 עם ניתוק לידי הביא

 שבוע זה אין טובתך. את השוחר גבר
 הנאה. יביאו קצרים מסעות לרומנטיקה.

¥ * *
הת של יום הוא ג׳ יום

כס ובעיות נגשויות
 לא איפוא, הקפד, פיות.
מר־ החלטה כל לקבל

להס ולא חיקת־לכת
 לנצל נסה בכלל, תבך.

 הבאים השבועיים את
 לעבודה מחדש, לריכוז

קש־ ולחידוש שוטפת,
עליך. האהובים עם ריך

 תזניחי אל :בת־בתולה
ורוד. לבשי בעיות. יש לאחרים גם אותו.
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 — שונא שאו־וה בנקודה שוב נמצא אתה
 בן־ כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל
תוק בקרהגנה. :אדם
 וחזקה חזק, אותך פים

 כדי לפעול כיצד שתדע
 מילחמה־שערה, להשיב

ה פני את למנוע או
חב בת־מאזנים: רעה.

לק עלולה קנאית רה
 אס אך ממך. אותו חת
 באמת, לך חשוב הוא
 לסדר לך חשוב אם או

לבר תזכי — אותה
בהיר. סגול לבשי מאזניים בת מתוק, נש
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בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
על להתגבר תצליח זו

ולהימ רבים, קשיים
טעויות. מעשיית נע

 לומד הטיפש כי זכור
ואי משגיאותיו״הוא,

 משגיאותיהם חכם, לו
ם. של  אמת- האחי

ל גם נכונה זו חיים
 הרומאג- חייך גבי

ם וגם טייס.  נראה א
מפ אצלח שספגת לך

 כוכביך שוב. נסה תתייאש, אל — לה
ם בסוף־השבוע דווקא כי מורים מי  קיי

 סוף״סוף. להצלחה שתזכה הסיכויים כל
¥ ¥ ¥

 סוף- ,ומרורים אכזבות רוצפה שנה אחרי
 מועלה אתה שבועיים תוך הגיע: זה סוף

 לשכר וזוכה בדרגה,
רק אס בהתאם. ויחס

 ל״עבד מלהפוך תיזהר
 אז כי — ימלוך״ כי

 בדרגה שהעלייה ודאי
יו הרבה תהיה הבאה

ובעלת קרובה, תר
 יותר הרבה אפקט

 טלפון שיחת משכנע.
 שעבר בשבוע שקיימת

אח מעיר מישהו עם
 נסלפרי כדי הבא. בשבוע פרי תישא רת,

בפעולה. לפתוח עליו ממש, של ערך יהיה

¥ ¥ ¥

המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
ושיעמום. חוסר־חכסף :הן שלך כזיות

 אין הפינאנסי במישור
שתת מוטב רגיעה.

חרי על לחשוב חיל
 מעיסוקיך קיצונית גה
ם הרגילים. —  לא א

המצב, את תשנה
 להיתקע עשוי אתה

ה במישור לצמיתות.
 אין גדי, בת רומאנטי,

 לרומא- רב טעם עוד
ם. הקצרים נים והקלי

רצי יותר קצת משהו על תחשבי שמא
 חד- המדבר האדם דווקא שני, מצד ז ני

ביותר. לך המתאים האדם איננו בה,
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 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 מפעילותך נחת תראה

 הוא העיקר הנוכחית.
 השבוע, להסתכסך, לא
 נוספים. אנשים עס

 בשקט, הכל את לקחת
כש טובות, ולעשות

 גס לכך. נדרש אתה
 שמבקשים האנשים אס

 בלתי־ הס ממך, זאת
 קצת בכלל, נסבלים.

 שבט יזיק. לא טאקט
הבא. א׳ ביום החדש הירח עם — לחסד או

¥ ¥ ¥

 כי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 לך בא לא דבר שום

ת.  נדרש אתה בקלו
ת לא ח  להשקיע א

עומ שאינם מאמצים
חס בשום דים לתוצ י

 דגים מזל בני אות.
 קשורים שעיסוקיחם

 מזל ברי יחיו בידיהם,
 שייוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
וב־ מעולה בבריאות

 הקשור מאורע לרמה. מעל אינטליגנציה
 מזל בן השבוע. עליכם יעיק ידיד באיבוד

ב ולזכות בספורט להצטיין עשוי דגים
הכלל. מן יוצאים להישגים זו פעילות

וני־

מכתבים
)4 מעמוד (המשך
 החדש, היישוב הוקם כזו בחלקה סלעית.

 על- הוקם הוא רישמי באופן צלמון. נח״ל
 מסביבו אבל כביכול, ממשלתית, אדמה גבי

 דיר- הכפר של החקלאית האדמה מצויה
הסגור. תשע בשטח חנא,

תל-אביב מנדל, דויד

ראשון? יישבר מי
 מרפים שאינכם על לכם הכבוד כל

 ייתכן לא עופר. אברהם משר־השיכון
 מפרסמים שהנכם כאלה האשמות שאחרי

 תעבור מעלליו, ועל עליו שבוע־שבוע
 קורא אני כך. על בשתיקה הממשלה

 נלחם שאתה אימר אתה רבץ: ליצחק
מעופר ותבע זאת הוכח — השחיתות נגד

 באמצעותו ולהביס הדמוקרטית, התנועה
המערך. את

נס־ציונה גר־דויד, חיים
 מהצרפתים לתבוע צריכה ...ישראל

 למצרים, השני רעמסם את יחזירו שלא
 ל- בישראל. לקבורה אוחו שימסרו אלא

 בהיסטוריה כבוד של מקום שמור רעמסס
 חשובה תרומה שתרם כמי ישראל, עם של

 רוצה דווקא הוא אם לארץ. לעלייה
 לו תתן שהסוכנות — חנוט להישאר

חנות.
 תל-אביב כדורי, א.

הלישכה על תהייח
 אמצעי־ דרך נתבשרנו, זמן־מה לפני

לאיסור להצעת־החוק באשר התיקשורת,

 לדין הזה העולם את שיתבע או שיתפטר,
נגדו. שמפרסמים החמורות ההאשמות על

חיפה דינדר, צכי
 מי :ומכרי ידידי בין עורך.טוטו אני
 אברהם או הזה העולם. ראשון, יישבר
 שעופר כך על הימרתי שאני מכיוון ? עופר

 שלכם הכתבות על להגיב בסוף ייאלץ
אותי. תאכזבו אל אנא נגדו,

תל־אביב עילם, משה
 שמפרסם ממה השתכנע שר־האוצר האם
 והחליט עופר, אברהם על הזה העולם

 מישרד־חשיכון תקציב בקיצוץ להענישו
 בניו יתפרנסו ממה ל״יז מיליון 300ב־

עופר? של הרעבים
תל־אביב פ., נחום

 עופר, על שמפרסמים מה כל אחרי אם
 כאל שיכון־עובדים חברת אל שהתייחס

 של הפגנה מתארגנת לא הפרטית, אחוזתו
 שלדור סימן זה חסרי־שיכון, זוגות־צעירים

אח במדינות ביצים. אין במדינה הצעיר
 המוניות, הפגנות מתארגנות היו רות

 עופר אברהם של הדחתו את ותובעות
 מסתפקים אצלנו לדין. העמדתו את או

 מעשה־ על שבוע כל שקוראים בכך
 כך על ועוברים עופר, של אחר שחיתות

הבא. למעשה־השחיתות עד — היום לסדר
רמת־גן סער, אלי

רעמסס? פיתאוס מח
 פיר- כאשר וגסה מרה שגיאה שגיתם

 ״אנשים״, במדור )2048 הזה (העולם סמתם
 ידין יגאל השני. רעמסס של תמונתו את
רשימת בראש אותו להציב עשוי עוד

<ו

השני רעמסס
חנות עם חנוט

 מישפט. לפני חשוד של שמו פירסום
 עורכי- לישכת ונשיאות הארצית המועצה

 לוועדת־חוקה־חוק־ הודיעז הנוכחית, הדין
 מאחורי עומדת שהיא בכנסת ומישפט

זאת. הצעת־חוק
 על סופר ,2046 הזה העולם בגיליון

שב כיום, מועצת־העיתונות נשיא תגובת
 לישכת של הארצית המועצה יו״ר היה עבר

 בכך צוטט והוא בישראל, עורכי־הדין
 ש־ ביכונסקי, לפרשת בהתייחסו שאמר,
 יביא בכלי־התיקשורת, המעצר ״חיסר
 רוצים ההצעה שבעלי מזו הפוכה למגמה

 (אם שמא סביר חשש ״קיים וכן: בה,״
 קני־מידה יפותחו הצעת־החוק), תתקבל

 למעצרים בבקשות בטיפול לא־נכונים
 בחדרי־ שניחנו המעצר, על וההחלטות

 הציבור.״ שלום את לסכן עלולות חדרים,
 בכיר, מישפטן שבתור לסברה רגלים יש

 רוטנשטרייך ד״ר העיתונות מועצת נשיא
 כזה במעמד עורכי־הדין לישכת חבר הוא
כיום. גם אחר, או

 שתי את זו בצד זו מעמידים כאשר
 ראשית מנוגדות, שהן הללו, התגובות

 המועצה נשיאות אם התהייה, מתעוררת
 הנוכחית, עורכי־הדין לישכת של הארצית

 פירסום לאיסור להצעת־החוק בהתייחסה
 אכן — המישפט לפני חשוד של שמו

 הלישכה חברי כלל את זו בסוגייה מייצגת
ה ההסתייגות לעומת' מזה, דעתם ואת

 המישפטנים אחד על־ידי המבוטאת ברורה
 זה אין האם מזה? — במדינה הידועים

 עורכי־ לישכת נשיאות שעמדת מיקרה
 החולד המיספר לאור באה הנוכחית הדין
 עורכי־ מעורבות של בשנה, שגה מדי וגדל,

 מסובכות בעבירות אחרים, או כאלה דין
 גידול עם בד־בבד — הלבן הצווארון של

במדינה? הפרקליטים מיספר
 להילחם יש כזאת, מגמה קיימת אכן אם

 את לחזק — מישמעתית דרך בכל בה
 הטוב שמם שמירת למען בלישכה, הברגים

 שהם מעורכי-הדין אותם של ומסירותם
 חופש־הפירסום את להגביל ולא ללא־דופי,
 אי־ למען יחידי אמצעי בתור בעיתונות

מחיר״. ״בכל חשוד של שמו פירסום
ומת־גן כהן, נוח

בלבנון? ניצח כוי
 אבנרי, אורי לנו הסביר כחודש לפני רק

 תוצאות את מאמרים, שני של בסידרה
 מבין הוא כי טען הוא בלבנון. המילחמה

הפר מכל טוב יותר בלבנון שקורה מה
 אסד הובסו, הסורים ניצח, אש״ף : שנים
והמצרים. מהסעודים תכתיבים לקבל נאלץ

 טופח בלבנון היום שקורה מה והנה,
 לא הסורים אבנרי. של פרשנותו על־פני
 הם להיפך, מלבנון, לצאת כלל נאלצו

 האחרות, ערב מדינות את להכניע הצליחו
 לכיבוש רשמית גושפנקה לתת ולשכנעו

 מה ההפרדה״. ״כוח של במסווה לבנון
 הם בכוח, להשיג הסורים הצליחו שלא

 שטנ־ העובדה מדיניים. בתכסיסים השיגו
)8 בעמוד (המשך

2049 הזה העולם


