
 !לנסוע לא !טיולים שום !השבוע
 ממשיך החודש בתחילת שעברת זוע1
 או־ אותותיו. את ת1

 על לחשוב די לא
 לך עושה שהמצב

 לעשות חייב אתה
ב ליפול יכולה אתה
 בן עם בייחוד —

 תם־ אותו אריה, |ל
 ותחשבי באקראי
 סימפטי לבלתי

 תהססי אל חילה.1
 מאוחר שיהיה לפני הקשר את )זק
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מאוד. רע רע,

להגשים הכוח את לך יביא השבת
ת____ ו הישנה תוכניתך א

 לעומת ההיקף. רבת
התכ מן התעלם זאת,
והקטנו־ הבזויים כים
הסו מן כמה של וייס

 לא הם :אותו בבים
 אל טובתך. את שוחרים

ב׳ ביום עסקים תעשה
ב תיתקל זה ביום כי

הי "קומוניקציה. קשיי
עקרבות. מעקיצת שמרי
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 ביחסיך בייחוד לך, מחכה נפלאניע
 ומשתפרים ?ולפיט

 שהחלי־ בת־זוגתך
 אי- בסדר להיות

 בזרד אותה קבל
 במישור פתוחות. :

 מתנהל הכל פיננסי
 לבזבז, המשיך דורה.

 עד וכה כה בין זה
 אחת בבת לזכות

 כסף. של ניכר דכום
 בנאמנות לעבוד |משך

 את מעריכים שלך הבוסים !מסירות.
ש־ שבוע מצפה תאומים, בת לך,

היטב. זה את נצלי תענוגות. רצוף ■לו
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 כי לעבודה, לחבריך להציק לא תדל
 מאוד הקרוב בעתיד
ה רצונם לכל תזדקק

 המתוחים היחסים טוב.
ב ישתפרו זוגך בן עם

 בלתי פגישה עקבות
קרוב, ידיד עם צפויה
רב. זמן פגשת לא אותו

 עצמך על תיקח אל
ב מיותרים ■סיכונים

תי ואל כספים, ענייני
 להרפתקאות־נפל כנס

לבזבז. לא מאוד מאוד ותשתדל ננסיות,
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 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת וז־זוגך
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. פילו

כה. עד בכך בחין
מ לחלצה לנסות י

 אותו הקשה, צבה
להס מתאמצת א
 תסתער אל ממך, יר

 אם כי חזיתית, 'יה
 ממושך, באיגוף זר1

הט פעולות ביצוע ו
כך והסחה יה
__________ בעזר־ היעד אל ^יע

תלבנו ויחד ממש,
 זוגתך, למען תפעל לא אם' המצב. ז

 הש־ כבר החוצה לפרוץ עלול זשבר
רביעי. ביום או שלישי ביום ע,
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ב המתחיל התנגשויות ומלא חזה דש
 אל ממש. אלים, שבוע
:השם למען תריב,
 לאדם לגרום יכול אתה

 נזק ביותר שלילי לא
תי ואל מאוד• רציני
אתה :לתאונות כנס

לאסונות, לגרום עשוי
לכך. להתכוון מבלי
תו שלא ספק אין אבל

 מיני מכל להימנע כל
ב אישיים, סיכסוכים

 ייתכן והאינטימי. האישי הכלכלי, שור
 לפתור שאפשר סימפאטי, לא מישפט

 הש־ גלה והתחשבות. הבנה בעזרת ן
כדאי. זה !בזולת והתחשבות הבנה ע
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 בקפדות תתכן אם לך, יזיק לא בכלל
 את ותשמור — עיסקי

 ה- פועלך המשך את
בל לעצמך תוכניותיו

ל זקוק אתד. אם בד.
 משפחד. קוב — כסף

 מבוגרת אשה אפילו או
מב ממון על עדיפים

לכ לך שמוגש חוץ,
הטר כדי תוך אורה
 אם יותר. קטנות דות

מו — באהבתו רצונך
 באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, טב

★ ★ ★
מעי הרחוק העבר מן דמות עם פגישה

ומעו חושיך על בה
 נצל דמיוך. את ררת
לחלום, :לעתיד זאת

 תמורות לתכנן ליצור,
 מסוג ויצירה בחייך

 את אם לגמרי. אחר
תי אל היוצרים, בין

 או לריגשות־יאוש כנעי
 של עניין זהו לדיכדוך,

הת אופי. של לא זמן,
 אדם עם טלפונית קשר

 חשיבות לו מייחס ושאינך שאתה'מכיר
חשוב מאוד בשטח לך יעזור הוא :רבה
 פתע. מנסיעות להיזהר עקרב בני טל לך.

★ ★ ★
מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך

מ את אם לח. שקדמו
 הרבה אין — רווקה

בוד שתשארי סיכויים
 שתהיי או השבוע דה,

 חודשים בעוד רווקה,
הי : קשת בן מועטים.

 ניכרות, מהוצאות שמר
 על- להיגרם העלולות

 על- או פזיז צעד ידיי
 ממחשבה. ליאות ידי

לא מעולם שני, מצד
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הרבה. לטייל צאי אקטיבי. כל-כך היית

*/י׳?
 אתה אם אבל במיוחד. נוח יהיה לא זה

להס יכול אתה רוצה,
 הריג- כאב־הראש תכן.
בטווח־קצר, הצרות עי,

— שונאיך עם הפגישות
 אם שקולים, אלה כל
 על- להתמיד תדע רק
 הרציניים ההישגים ידי

 שתפתח וכוח־הרצון
התפנית. עצם על־ידי
 ובלתי- נעים מיקרה

להתגלות, עלול צפוי
 אישית איבה של כתגלית תיזהר, לא אם
 שאת לו תראי אל מקצועית. קינאה של או

 מעלבונות. התעלמי מהתנהגותו. נפגעת
★ ★ ★

עי- כןךך פינאנסיות הצלחות של חדש גל  
כוחו התמוטטות מו

 ליטול תהסס אל תיך.
 לצאת קצרה, חופשה
 להכיר השדה, לאוויר
 אבל — חדשים אנשים

 תיכנע לא שני, מצד
 ל־״ הטבעיות לנטיותיך

 כדי ההווה את חסל
מעור למחר להתמסר

 פגישה — דלי בת פל.
 אחריה תביא מיקרית

 תמאוד. ומאושר ממושכת גדולה אהבה
★ ★ ★

לקרא לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
ב הבנה ולגלות תך
 לא הוא לך. הנוגע כל

 את להסתיר יוכל
ש כשתבחיני מבוכתו

 יום אליך. נמשך הוא
השיל- יום הוא שישי

אפי רוחך, על שעולה
 חיצייך את לקבל לו

החדש. הידיד על לו תספרי אל השנונים.

ר !3 א רו ב פ ב

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

 יום- במילחמת תעלת־סואץ צליחת סביב
 רב־אלוף בין הזה הוויכוח הכיפורים.

 אריאל (מיל.) ואלוף בר-לב חיים (מיל.)
מא פוליטי ויכוח יותר ומינו היה שרון,

 ואת בר־לב את לנגח כדי האם צבאי. שר
לפרשה לחזור צורך יש העבודה מיפלגת

גבעתיים ארגמן, י•

הסוד עולס
 פיאט חברת מניות רכישת לפרשת בקשר

ש חושבני לוב, שליט על-ידי האיטלקית
 זו. לפרשה הרקע גם קוראיכם את יעניין
 עיתונים במיספר פורסם כך על המידע

 הישראלית שהעיתונות ותמהני איטלקים,
כך. על הגיבה לא

הלו העיסקה שנחתמה לפני עוד ובכן,
 איטליה, ממשלת באישור פיאט, עם בית

 אניאלי, ג׳אני פיאט, נשיא בין הסכם נערך
ימ חוגים המייצג דה־בנדטי, קרלו לבין
 ך- בתי־חרושת בעל ושהוא באירופה ניים

 אניאלי באיטליה. רבים מיפעלי־תעשייה
 פיאט, חברת ממניות 1070 י לבנדטי מכר

שלו. מיפעלי-התעשייה תמורת
 פיאט חברת בלשי גילו זמן־מה אחרי

 שליטה להשיג מחפשת מסויימת קבוצה כי
 דה שמאחורי גילו הם פיאט. חברת במניות
 בעולם, יהודים אנשי־הון עומדים בנדטי

 פיאט, מהנהלת גורש בנדטי בישראל. וגם
 מהמניות חלק בידיו לשמור הצליח אך

מהש חשש שאניאלי נראה שברשותו.
 להסכם והגיע חברתו, על יהודית תלטות

 לו למכור קדאפי, מועמר לוב, שליט עם
 פי־ארבעה הגדול במחיר בחברה מניות

משוויין.

 כפי יצירתי שיבחי ׳ולספר להתהדר עמדתי
 עלה לא כך. עושים היו' אולי שאחרים

ב תתפרש זו מעין שתשובה דעתי, על
 של ״נמר עורך של כזו מעוותת צורה

נייר״.
:הסילופים לשאר באשר עתה,

 אם כי בית־הסופר, מנכ״ל אינני >•
 דן ציבורית. הנהלה ממונה ומעלי מנהל,
 כדי תפקידי, את להאדיר מבקש עומר

 בידי נתון רב ששילטון לקוראיכם להוכיח
 מנגנון־הקבע שכל היא, העובדה אולם —

 משמש שהנני הזה, ה״אדיר״ המוסד •של
י מתבטא כביכול, מנכ״לו, נ ש  עובדים ב
זה. מיכתב כותב הוא מהם שאחד קבועים,

 דן יוסף ׳״פרופ כי כותב, עומר דן #
 לערבים בית־הסופר אכסניית את מנצל

הח על שלו לסיפרי־מחקר סיפרותיים
ממט אחת כי להדגיש, ברצוני סידות.״

 ערבי־סיפרות לערוך — בית־הסופר רות
 על ערבים וכן חדשות, יצ-רות הופעת עם

(אר 40כ־ בין לסיפרות. הקשורים נושאים
לכ ערב גם נערך ערבי־סיפרות, בעים!)

 של סיפרות בענייני ספריו חמישה בוד
 באחרונה. הופיעו אשר דן, יוסף פרופ׳
 בית־הסד של פעילותו שנות חמש במשך

 ערבי (!)300מ־ למעלה נערכו שבו פר,
 דן פרום׳ של לכתיבתו נערך לא ספרות,

בלבד! זה ערב אלא
ב הדריך וינקלר מנפרד המשורר י•
 במשך בבית־הסופר יוצרת לכתיבה סדנה

 בשנת — בלבד פגישות !)(שמונה 8
 שהנני לכתוב אפשר כיצד כך, אם תשל״ו.

 שנה באותה ועוד, זאת לחמו.״ ״נותן
 בדומה יוצרת, לכתיבה בסדנאות הדריכו

 בן, מנחם הבאים: היוצרים גם לוינקלר
שלו, יצחק ברנשטין, אורי עמיחי, יהודה

ש יחששו שהאיטלקים במקום עכשיו,
 לקנות ישראל תפסיק זו מעיסקה כתוצאה
 בעקיפין לסייע שלא כדי פיאט, מכוניות
שה החוששת היא ישראל דווקא לקדאפי,
 פיאט. מכוניות לה ימכרו לא איטלקים

הפוך. עולם
כפר־סבא אריאל, נ.

מכו את פיאט חברת פירסמה כה עד
 יפהפיאט. :בשם בישראל החברה ניות

 נרכשו פיאט ממניות שחלק אחרי עכשיו,
 פיר־ לעשות החברה יכולה קדאפי, בידי
 קדאפיאט!״ ״קנו בנוסח: למוצריה סום

חולו! קידשנכוים, אסתר
מוסרי פנס אין

 במדור ),2047 הזה (העולם בעיתונכם
נת עומר, דן של בעריכתו נייר של נמר

 המכוונת ״נפוטיזם״, בשם כתבה פרסמה
 בפרס זיכוני אשר השופטים, ונגד נגדי

עגנון. ש״י על־שם יפה לסיפרות ירושלים
 סילופים מלאה שהכתבה טוען, הריני
שכוו ופרשנות, חצאי־אמיתות זדוניים,

השופטים. ואת אותי להשמיץ נתה
 משתמש שהנני הוא, נגדי הטיעון עיקר

ב שניתן ובשלטון (בתי), בבני־מישפחתי
 כדי בירושלים), בית־הסופר (מנכ״ל ידי

יתר. זכויות לעצמי להעניק
בחד לראיון להתייחס ברצוני תחילה

 ובעל־העיתון הראשי העורך ירושלים. שות
 מזה המערכת רכזת שהיא בתי, אל י פנה

 אותי, שתראיין בלבד, חדשים כשלושה
 ירושלמי- שעיתון הדבר טוב שלדעתו מפני

ב שזכה סופר על לקוראיו יספר מקומי
 שיש סובר, ׳שאני תימכיוון ירושלמי. פרס

 אביה עם בת של בראיון לקוראים עניין
 בכך רואה אינני הסכמתי. — יצירתו על

 את קןבעת בתי לא שהרי מוסרי, פגם
 מי- בכתבה אין זאת, אף העיתון. מדיניות

 הירהו־ העלאת כי-אם לעצמי, לות־שבח
 שלי. כתיבתי ועל בכלל כתיבה על רים

 עג- בפרס זכיתי מדוע לשאלה בתשובתי
ולא לשופטים, המראיינת את הפניתי נון,

 שחר, דויד אפלפלד, אהרן בן־עזר, אהוד
פרבר. וריצ׳לד מונדי יוסף
השופ נימוקי על מלגלג עומר דן !•
 שניים, ולא שופטים, שלושה היו (אגב טים
נת וההחלטה ד.ע., מדברי שמשתמע כפי

 נאמר, בהם שפורסם), כפי אחד, פה קבלה
 הישג מהווה גולן שמאי של ״ספרו כי

 הקצר.״ העברי הסיפור להתפתחות חשוב
 על מבוססים ד.ע. של פיקפוקי־לגלוגו

ב שקד גרשון שפרופ׳ כדבריו, העובדה,
 מתעלם העברית בסיפורת חדש גל ספרו

מיצירתי.
 ספרי סיבות: מכמה מגוחך זה טיעון
ב עתה שזכה קצרים, למרחקים בריחות

 בלבד, שינה לפני לאור יצא עגנון פרס
 (!)6 לפני — שקד פרום׳ של ספרו ואילו
 להופעת קודם גם שנכתב ובוודאי שנים.
 שקד פרופ׳ ואם פלד. אורי של מותו ספרי

 מטעמים הקודמים, ספרי משני התעלם
שסופ לציין, חייב הריני עימו, השמורים

 מהם, התעלמו לא אחרים ומבקרים רים
המאוחרים. מספרי לא ואף

 זכה ש״פתאום״ עלום־שם סופר אינני
 זכה שלי ספר שכל היא עובדה בפרס.
 פנים ובשום שם, בעילום שניים מהם בפרס,
 כלשהו. מנהל היותי בזכות לא ואופן
 ואף־על״פי-כן שנים, אותן כל הייתי מורה
 דבר של בסיכומו טובות. לביקורות זכיתי

 נגדי, אישית להומצה קרבן עומר דן נפל
 לבדוק מבלי הכתב על אותה העלה והוא

העובדות. אמיתות את
'ירושלים גודן, שמאי

 להעיר. מה ״אין :מעיר עומר דן •
עצמו.״ בעד מדבר המיכתב

ץ האסיר היה מי
 בן־אהרון, יצחק על הקטע את כשקראתי

נזכר ),2050 הזה (העולם ״אנשים״ במדור
ה בצבא היהודים החיילים במעשה. תי

 מיל- בתום הגרמני מהשבי שחזרו בריטי
 מהשירות שוחררו השנייה, חמת־העולם

)14 בעמוד (המשך

דד וורדי רל


