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 שנו־ אנהי גגר מצאת
 ! וחם עדין יחם לך תן

 לפתור לך עוזר הוא
 חינך ;בעיותיך את

 אחת בגעייה מתגדרת
ה דברים ומזניחה
או לך להסב עשויים

ש שמחה רב. שר
 עבודתך במקום מצאת

 דב־ את תפיג החדש,
לחופ סעי כליל. אונך

 להם הקדישי ביתך. בני עם קצרה שה
 על בעתיד ותבואי ליבך תשומת מלוא את

 יצטרך משפחתך מבני מישהו שנרך.
 על שימרי לו. עזרי — רפואי לטיפול

שלך. הביקור כרטיס הוא :יופיך
¥ ¥ ¥

סכ אידיאלי. שבוע לא
לנוס אורבת גדולה נה

 קצרים למרחקים עים
גדו עייפות ארוכים. או
דב לומר לו תגרום לה

לה־ התכוונת שלא רים
 על תתחרטי אל הגיד.

ב חיפזון אלה. דברים
ל יגרום העיסקי תחום
ביותר. רציני סיבוך

 לתקן השתדל
 תביא בן־זוג

¥ ¥
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לפירוד.  עם מריבה טעות.
¥

אי שלך האינטליגנציה
 זו בספק. מוטלת נה

 שקשה הסיבה דווקא
מת אתה מדוע להבין
 שני כל איתה קוטט

ל לך כדאי וחמישי.
 רב זמן השבוע הקדיש

ה תיננון למחשבה,
 מסקנות, והסקת עתיד

ל אותך שיהפוך מה
 כדאי יותר. מאוזן אדם

 ותצא בטלוויזיה ערב כל לצפות שתפסיק
 כל תאומים, בת צח. לאוויר בשבוע פעם

 הרי חסר, עדיין החץ אם לפנייך. העתיד
בחיפושים. רצינית לא שאת משום רק זה
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 תועלת.
 מלפגוש

להיות י

 אתה הקרובים בימים
 לבעייה להיקלע עלול
 איכשהו הקשורה קשה.
 מערן במים. או בים,

 ישיר קשר על כללי,
 וסכנה רבים מיס בין

 למישהו או לר הצפוייה
ה הבדידות מקרוביך.
עצ על שגזרת חברתית

 שוס לך תביא לא מך
 ולהימנע ממנו לברוח יכולה אינך

 ושובי אומץ, אזרי מחיר. בכל בו
 כבעבר. ונעימה, חברתית נערה

¥ ¥ ¥
פרשה

מציקה
עשוייה

פתע,

ה אינטימית
 רב זמן לך

 ל- להתבהר
השלכות לגרום
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 השלכות לחן שתהיינה
ה חייך על חשובות
 של גורלו פרטיים.
 הינד אליו קטן בעל״חי

לג עלול מאוד קשור
הי רבה. דאגה לך רום
 השבוע. מהימורים מנע
 בך. לשלוט הקינאה לרגשות תיתן אל

¥ ¥ ¥
 האהבה חיי במישור

יחו לא בתולה, שלך,
מרעישים. שינויים לו
 את בגסות תידחי אל

 למרות הנלהב, מחזרך
 כל כלפיו חשה שאינן

לע לזמן תני משיכה.
ש או שלו; את שות

 בכל תשתנה הרגשתו
 יתייאש שהוא או זאת,
 למרות בתולה, בן מסך.

להתפרצויות. נוטה אתה

שמו
 הנוח, יואופ

6

 טפל חששת. כה ממנה במחלה נתקפת
ה התערבותו מייד. בה

בעניי ידיד של תקיפה
 מחבלת המקצועיים ניך

 קצר. לטווח בתוכניותך
 לו הסבר תתרתח. אל

אי לך יש כי בעדינות,
 ומשאלות משלך שיות

 יהיו אלו בימים משלו.
 הסנטימנטליים בחיים

 לחיוב רבות תהפוכות
ייאוש. אל ׳ ולשלילה.

0נ״1חוו

¥ ¥
 לסבך להכניסן עשוי מדי שאפתני מיבצע

עי פקח בקלות. תצא לא ממנו מסוכן,
 השבוע והישמר. ניים

 ואולי מתנה לך צפוייה
או בכל ירושה. אפילו

שיג למאורע צפה פן
 בצורה רכושך את דיל

תע אל צפוייה. בלתי
 בשי- זרים אנשים רב

הסנטימנטליות. חותיך
 גלוי מדי יותר הינך
 לענייניך שקשור במה

תקפוץ אל הפנימיים. ׳
שעבר. בשבוע לך שהציע העיסקה על

¥ ¥ ¥
 עליך שמתחו הביקורת

 מוצדקת הצער, למרבה
 את לתקן עליך יהיה

ב זאת, עשה המעוות.
ויוק וביעילות, קפדנות

והאי המיקצועית רתו
ב שחקים. תרקיע שית
 אין שלך האהבה . חיי

 פאסיבי אתה — שינוי
סי ואין האחרון, בזמן

ה דווקא שתשתנה כוי
 חלקית הצלחה שבוע.

 בחלקך ליפול עשוייה
ה את תיטול היא אם

רק דע לידיה. יוזמה

 היתה שונאיך,
השבוע בחלקה.

קשת
לה. להפריע לא

¥ ¥
 תדע אם במצבן, רצינית תמורה תיתכן
 יתרונות לן תביא היא במהירות. לפעול

מאז כף שיהוו רבים
 אל בעתיד. לדרכן ניים

חשבונותין, את תזניח
במש להמעיט השתדל

 ולחרבות מזל חקי
פגי בחישובים. קצת
 שתזדמן מיקרית שה
ב השבוע בסוף לך

 תסתיים ציבורי, מקום
 דע אינטימי. במקום

תום. עד אותה לנצל
איתו. ביחסייך כל־כך קשוחה תהיי אל
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¥ ¥ ¥
 7 אחרת מחר זו, היום 7 דלי בן זה, מה

 להתפרפר. במקום ברידג׳ שתשחק מוטב
ש הזמן הגיע כמו־כן,

מכני עבודה לך תמצא
ה מן ותשתחרר סה

חיצו בגורמים תלות
 ללא לך יעזור זה ניים.

 — דלי בת ספק. של צל
 וסימפטית, חביבה את

 7 הפילפל איפת אבל
 אבל ;אחרת היית פעם

 הכוכבים — ייאוש אל
 עתיד עבורו צופנים

האישי. ובתחום המיקצועי בתחום רע לא

ווי
ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

¥ ¥ ¥
 ישר הכל להגיד אינה הנכונה הדרך ! לא

 למקורבים לא אף זה. בשבוע בפרצוף
ש הסיכויים כל אלין.
 החופש את לנצל תרצי

תע אל ובא. המתקרב
 ושבי התאפקי זאת. שי

 לעומת כדאי, בבית.
 להכיר לנסות זאת,

יש זה חדשים. אנשים
טו עיסקה לכם. תלם

 בעתיד לך מצפה בה
 בשתי קחנה — הקרוב
!הזדמנות זו ידיים,

1 וניס

מכתבים
המודרני שודד״הימ

 סמי על לכתבתכם להתייחס ברצוני
המב היחס כל ).2052 הזה (העולם פלאטו

 וחסר־ מגעיל הוא פלאטו זכה שבו היל
 למדינת־ישדאל שתרם אדם, אותו טאקט.
 אילו משנה זה (ואין מכספו הרבה כל-כך
 שמגיע היחס זה האם לו), היו כוונות
ז!  ממנו שדרשו הוא הגורל צחוק לו

 מיליון עשרה של בסכום הנאמדת ערבות
להש ביקשו זאת שחרצו אלה האם ל״י.

 הכל, שלמרות מקווה אני ! 7 בכספו תעשע
פלאטו. לסמי עורף תפנה לא ישראל

תל-אביב חדידה, רעיה
 (״סמי״) שמואל את להסגיר לנו אסור

 עקרוניות־מצפו- מסיבות גם שרון־פלאטו,
תכליתיות. מסיבות וגם ניות

 כן. כנראה, י שלילי טיפוס הוא האם
 עבירות עבר האם

 כנראה, 7 בארץ
 ועלינו ייתכן לא.

 לממשלת- לעזור
 את לגבות צרפת
 לה, חייב הוא אשר

 להסגיר חייב! אם
!פנים בשום —

יב חוקים ישנם
ה אבל נכון. שים,
 יחסי דבר הוא חוק

 לעשרת־הדי- (פרט
 שערכיותן ברות

 קיים אך מוחלטת).
 יותר, קדום חוק גם

 יותר, ״זואולוגי״
 או המאכילה״ היד את תנשוך ״לא והוא
שתית.״ שממנה לכוס תירק ״אל

 שדון- סמואל את ראיתי לא מעודי
 אבל עמו. מגע כל לי היה ולא פלאטו,

 לא־כל- סימפטיה כלפיו, לי יש ■סימפטיה
 נאה, הוא לכך. מודעת אני כשרה, כך

ואלגנ יפהפייה אשד, לו יש חצוף. מבריק,
 ניצול הוא מפולין, עני ילד היה. הוא טית,

בקי מודרני. שודד־ים כעין הוא השואה,
 נמר ארנבת. או כבש ולא נמר הוא צור,

 נא נסו■ ואמנות! חיים אוהב מפואר,
 שמעילותיו לאתם־יודעים־מי, להשוותו

 גדולים, בסכומים גם קטנוניות אפרפרות,
 ל״נמר״ ■תנו מהסתדרות״. ״■מריחות בקיצור
 ונצא פחד־יהסגרה, ללא אצלנו לשבת

■חומרית. מבחינה רק לא נשכרים,
ירושלים כת־אברהם, מרים

 לידי יוסגר לא שרון פלאטו
 משחררי — ממשלת־צרפת

ה־ הוצאות למימון דאוד. אבו
 מתבקשים בעיתונות פירסוס
יכולתו. כפי איש לתרום

 רבה בשימחה גיליתי הנ״ל המודעה את
לווי קשר כל בלי מעיתוני־הערב. באחד

ל אבו־דאוד של אי־הסגרתו בנושא כוח

 מוצא בישראל שאדם לדעת טוב ישראל,
וממה לעזור, הששים אנשים מוקף עצמו

 כדי מהציבור כספית תרומה לבקש רים
 מבקשת אני בצרה. לאח סיוע להושיט
 סכום הברוכים ליוזמים דרככם להעביר

 זה סכום אגורות). (ארבעים ל״י 0.40 של
 שלנו החודשית מההכנסה 0.01־■ס/ מהווה

 צבא־קבע איש ברוך־השם, (והבעל, נטו
בטל). הולך ולא

 לילדים מסטיק על החודש מוותרת אני
 במסע־ חלק לקחת כדי האלה...) (המותרות

 מקווה, מאוד אני פלאטו. מר למען ההצלה
 בארץ הכלכלי המצב (ולפי אחד שיום
 כשאהיה רחוק), אינו זה שיום לי ברור

 חשתי איך פלאטו מר יזכור בצרות, אני
וברצון בשימחה אלי ויעביר לעזרתו

נטו. ו ל ש החודשית ההכנסה מן 0.010/0
נוה־רזס גולן, אלונה

 למיב־ שצורף ל׳׳י, 0.40 של הסכום •
לתעודתו. הועבר גולן הקוראת של תבה

ש או בטעות שירבב, שאותו המישפט
ב לדבריו, שרון־פלאטו, סמי בטעות, לא

 שני (יום בטלוויזיה מבט לתוכנית ראיון
כוונותיו. את הסגיר ),31.1.77ה־

 שמדינת ראיון, באותו אמר, פלאטו
 פטריוטים יהודים על להגן חייבת ישראל
 על עברו למדינה לעזור רצון שמרוב

 פשוטות: במילים והסתבכו.״ ארצם חוקי
 שותפתם״ להיות צריכה ישראל מדינת
בינ ברמה גנגסטרים אי־אלו של לפשע

 מהונם חלק להלבין ש״ניאותו״ לאומית,
 ישראל, מדינת בארץ. השקעות באמצעות

 את לחלץ חייבת שרון, ד׳מסייה אליבא
 לנסקי מאיר את מצרותיו, רוזנבוים טיבור

 מסוג ״אישים״ של שורה ועוד מרודפיו,
בשעתו. נימולו הרב שלדאבוננו זה

צה״ל אוסטרוב, אידן
■ממ לבקשת ישראל נענתה כבר בעבר

 כאן שמצא זר אזרח והסגירה זרה שלה
 שכולם, לנסקי, למאיר מתכוון אני מיקלט.
 גאנגסטר שהוא פסקו הזה, העולם אפילו

 כיבשה לעומתו הוא פלאטו שסמי בינלאומי,
 שההר הסתבר קרה: ,מה והנה תמימה.

 לדין. הועמד לא כלל לנסקי עכבר. הוליד
 מקום בכל להתיישב יכול והוא חופשי הוא

 נהיה לא בואו אז בישראל. אפילו בעולם,
כש ובייחוד מהאפיפיורים, יותר צדיקים
 ממהרים שאינם כסף עם ביהודים מדובר
לישראל. לזרום אלה, בימים כל-כך,

רמת-גן קופפר, משה
ה הכתבות סיבת מה לנודש קשה לא

(וב התיקשורת אמצעי שמספקים אוהדות
ה פלאטו־שרון. לסמי הטלוויזיה) ראשם
ברורה. — ולתרומותיו לכספו פזילה
 מישרד־המשפטים, אנשי על שומה אך

 שהוא כמות המישפטי המצב את היודעים
(מאופיי ציבורית מריגשנות ומשוחררים

 את המשווה טיבעית) בורות על־ידי נת
להכ פלאטו־שרון, לעניו אבדדאוד עניין
החוק. שמחייב כפי ריע

תל־אביב עורך־דין, י., מ.
שיגאת־עמים? האומנם

ב עצמי זיהיתי מיוחד קושי כל ללא
 עמים״ ״שינאת מרמרי חנוך של רשימתו
 כמי שם הציגני הוא ).2056 הזה (העולס

 לה שאירעה משעשעת אישית ש״תקרית
 צר־ כקונספרירציה בעיניה נראית בצרפת

 המיט־ בשל זאת וכל נגדה, פתית־ערבית
 ■שהטילה צרפת נגד לה שיש הריגשי ען

.,וכו אמברגו...״ עלינו
 יחס לי היה תמיד צרפת כלפי ובכן,
 קשר ללא וזאת תרפפ״ו, שנת מאז מורכב,

 דה- המיראדים, המיסטרים, אספקת עם
 אחד מצד באלה. וכיוצא אבו־דאוד גול,
 אוצרות־ המעטירה, פאריס יפהפיה, ארץ

 על לדבר שלא גבינות, אוצרות אמנות,
 לפרובינציא־ המזומנות אחר מסוג חוויות

 אנטיפתי יחס — שני ומצד כמוני. לית
 שאינו התייר כלפי ברחוב הצרפתי של

 שם־דבר חינו השוביניזם שפתו. את דובר
 ה״משעשעת״ והתקרית הוכחה, צריך ואינו
 ציון אלא היתה לא מעורבת הייתי ושבה
ה דובר התייר של העינויים בדרך נוסף

שברחוב. הצרפתים ביו הנישבה אנגלית,
 אנושית, מטעות שנבעה זו, תקרית

 כלפי שלי האנטגוניזם את שחיזקה מובן
 את לנו שישלחו — מצידי הקטן. הצרפתי

 את משנה לא זה שבעולם. המיראדים כל
 עצמאית כתיירת חשה שאני אי־הנוחות

בי בעיר־האורות;
 זמן־מה לפני קרתי

 מדינה בקפריסין,
גיל לא שבאחרונה

 ידידות כלפינו תה
ההצ (ראה מופרזת

 בנושא באו״ם בעה
יכול ולא הציונות),

 שם לחוש שלא תי
 העם כלפי אהדה
 שלא ללמדך עצמו.
 או ״שונאים״ בכדי

 זה עם. ״אוהבים״
 כימיה, של עניין

בסיפרי-האהבה. שכתוב כמ
 בפיליטון כוללת את כאשר 7 מה אלא

 רע״ ״ערבי עם מיפגש צרפת על שלך
 חנוך של זעמו את לעצמך מזמינה את —

 ומה אבחנה. ללא — אוהב־הערבים מרמרי
ב הלילה, בחשכת פוגשים, כאשר עושים
 קללות המפליטה מגעילה, מאיימת, דמות

 ב־ והדוברת — מגונות תנועות ועושה
״ערבים גם אין האומנם 7 ערבית מיקרה




