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ש ואהוד, קרוב אדם
מו עניין גילה לה עד
 בבעיותין מאוד עט

 לפתע יגלה האישיות,
 צפוייה בלתי נכונות

 להבין, אוזן, להטות
וב בעצה לך ולעזור
 דידן לגבי מעשה.
גדו תגלית זו תהיה

להי לד שתסייע לה,
ה מן בהדרגה חלץ

 בה הנפשית מצוקה
כדאי האחרון. בזמן
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 את יכסו סוטרים עננים
בתחי שלך האהבה חיי
 לקראת אך השבוע, לת

האופק יתבהר סופו
להצלחה ותזכה לגמרי,

 לזמן פרידה רגילה. לא
 אליך קרוב מאדם ארוך
ל רבה תועלת תביא ׳

הביטחון עודף שניכם.
 על עולה שלך העצמי

חבריך. של עצביהם
 כל את שתקבל כדי בשכל, להתנהג הקפד
עיסקה לבצע כדי תצטרך לו הסיוע

נראה רב כסף ביותר. משתלמת
עליו. תשמור בזהירות רק אך באופק,
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מב טוב שבוע זה יחיה
הש מקיצועית. חינה
ב גמישות בייתר תמש

 הממונים עם פגישות
 לעשות השתדל עליד•
 בעל אדם של רושם
 עשיר. ודמיון מעוף

 לא מצב בעת פגישה
ל הקדמה תהיה נעים

 שתשמש ארוכה ידידות
 צפוייה בחייך. דרך ציון

 האהוב אדם עם וטורדנית קלה מריבה
 להיות נסה בכך. מה של דברים על עליך,

 מיותרות בבקשות תפני אל מאופק.
אס עלול זה הקרובים. לייייייד מ  להי
בביתך. תסתגרי ואל לצאת הרבי עליהם•
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 רכישות מכמה כתוצאה
מופ וביזבוז מיותרות

ה מצבך התערער רז,
 משפחתך במיקצת. כספי

 בהבנה, לזאת תתייחס
לעבו חבריך כן לא אך
תס אל ולעסקים. דה

 ב־ בהרפתקאות תבך
יו גלה קלות־דעת.

 למתרחש עירנות תר
ל תוזמני אם סביבך.

 מפניו, חוששת שאת
לטובה. שם תופתעי
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ם  נטיות בעלת חינך א
ת,  לד צפוי אמנותיו

תמ בו משמח, מאורע
ת שיגלה אדם צאי  א

 תנסה אל כשרונותייך.
מק להנישיד תח ה  מ- ל

תם חובות, מיספר  או
 רב• זמן דוחה אתה

ם עומד מישהו ק תנ ה  ל
 חוב בגלל השבוע בך

 וגאווה יהירות כזה.
ס, כל חסרי סו ב מפח להפילך עלולים בי

ותפל. מיותר מוויכוח הישמר השבוע. סוף
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המי על יתר טרוד הנך
ומז עבודה בענייני דה

משפחתך. בני את ניח
בתו מזל בן היזהר,

ב עדיין זוגך בת לה,
 מחזריה מלא, כושר .

אותה. זוכרים עדיין
מ־ יצאה היא אומנם,

 אך לזמן־מה, המישחק
 ובמלוא א,שה עדיין היא

 אותה פנק פריחתה.
האפשר. ככל רבה תשומת־לב לה והקדש

חווטו
סט 22  - באוגו
מבר 22 ט בספ

 רואה אתה לפתע
 עליך כי ומבין

 אינך אס דרסטי,
 הרכבת. את להחמיץ

 בראש יפגע, זה שינוי
ה במיסגרת וראשונה,
 המצומצמת משפחתית

 עלול עוד מישהו שלך,
ש כיוון קשות, להיפגע

בצו מעשיך את יפרש
 עם נכונה. בלתי רה

מו היה — זאת
רומנטית. לחווייה כן
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 עשוי מוזר מיקרים צירוף

שיקדם

 חדש, באור העולם את
 באופן משהו לשנות

רוצה
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דיון, לחולל
 הגשמתה את

 חשובה. תוכנית של
 התעלם בזהירות. נהז

 של הרכילות מדברי
 הבנה צפוייה שכניך.

 מבני אחד לבין בינך
הש דגים. או קשת,

בהו להפריז לא תדל
ו סולידי היה ללות.

 אליך יקרב זה תרבותי•
ב חפץ שאתה מישהו

הכללים• על  הקפד בנהיגתך קירבתו.
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זוגך, בן עם לשיחה רבות שעות הקדש
האח בימים במייוחד .

 השבוע, של רונים
 מן המוצא כי ותיווכח
 בו נתון שאתה המשבר

 אתה רחוק. אינו כלל
 מחדש לגלות מתחיל

מח חברה, בחיי עניין
שנפ ידידות קשרי דש

 בבתי לבקר מרבה געו,
ומש וידידים, קרובים

 להישאר שלא תדל
 ארוכות. בנסיעות הרבה ובבדידות, ביחידות
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קשת
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בזמנו שאל לי?

 השבוע בתחילת בה שהתחלת עיסקה
 להתרכז השתדל בהצלחה. תסתיים שעבר

 ולא החשובים, בדברים
 על וכוח מרץ לבזבז

ם שטויות. חסי המ הי
 פרי הם בעבודה תוחים

חוסר אדישותך  תשו- ו
 מפגין שאתה מת״הלב

 גדי בת חבריך. כלפי
הכו סוף־סוף !זהו —

חתו לך• דואגים כבים
! ובאה ממשמשת נה
 חי- על הקפידי אז, עד

הש ובהגיון. בקור-רוח והתנהגי ציוניותך
 מתח. כל ולמנוע עצמך את להעסיק תדלי
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 מי — לי אני אין אס

 ודבריו עתיק חכם
 מתמיד, יפים עדיין

 לך. הנוגע בכל במייוחד
ש מאמין באמת אתה

עבו את יעשה מישהו .
יוז רק למענך? דתך

מא בצירוף מצידך, מה
 כדאי, אך קטן, לא מץ

המת הפרשה את יביאו
 לידי בגללך, משכת,

־׳ דלי בת — עבורך גמר.
באדום. השבוע זהו —
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 אלייך נמשכים החזק המין בני :דגים בת

 את לך ומקדישים
מ תשומת־הלב, מלוא
 שהסכס־אפיל אחר
תחזק שלך  בימים מ
כא רבה. במידה אלה

 משיכרון תשתחררי שר
 תעשי טוב ההצלחה,

 להרהר תתחילי אם
ת לנצל איך ת א הה

ת תחו לשי החדשה פ
— והעיקר עתידךי; פור

ם. ידידים פנים בשום תזניחי אל ותיקי
8

מכתבים
ארכיאולוגית תרופה

 ידין שיגאל לתומי סברתי עכשיו עד
 במדינת־ישראל. הבכיר הארכיאולוג הוא

 ליגאל מגיע שהתואר חושבת אני עתה
 בארצות־ לחקור הצליח הוא אם לביב.

ש ,1972 בשנת שנערכה עיסקה הברית
 מכסה בנקאיים סודות של כמוס מעטה
בלתי־מבוטל. ארכיאולוגי הישג זהו אותה,

רמת-גן ברקמן, שושנה
 ידין יגאל כי בעיתונות פורסם בזמנו

 לו שיתנו וביקש אגף־העתיקות אל פנה
ה בתחום בעבר שעשה מיה שכל אישור

 כחוק עשה בארץ והעתיקות ארכיאולוגיה
 לו דרוש היה מדוע הבנתי לא וכדין.
ה גילוייכם את שקראתי עד כזה, אישור

 תרופה להקדים שנקרא מה זה אחרונים.
למכה.

בת-ים מלניק, אכנר

 מנהיגיו את לראות רגיל בישראל העם
 הרבה־הרבה במשל שבוע, מדי מתנוססים

 כעת המסויים. השבועון דפי מעל שנים,
 הוא אף ידין שיגאל לתודעה תכניסו עוד

 תאחר לא — הרת־האסון והתוצאה מנהיג.
לבוא.

קריית-אונו ליי, רונן

:יורדים כולם לא
 )2063 הזה (העולם ״מיכתבים״ במדור

 לשלול מירושלים, כהן ירון הקורא מבקש
למ בחו״ל החיים ישראלים של זכותם את

 רחוק, שיושב מי המדינה. על ביקורת תוח
בשקט. שיישב מציע, הוא

ישרא חסרת־היגיון. טענה כמובן, זוהי,
 למדינה, נאמנים אזרחים שהם רבים, לים

 בשל או עיסקיהם לרגל בחו״ל שוהים
 אסור כך משום האם לאומית. שליחות

ב המדינה בענייני דיעה להביע להם
 אבל ביורדים, המדובר שאין מובן פומבי?

 לבקש בדרישה יש היגיון איזה מבין איני
 לאיזו הארץ את שיוצא ישראלי מכל

 לשתוק שהיא, לאומית או פרטית מטרה
בחו״ל.

 של זו דווקא היא לכך הבולטת הדוגמה
 במיכתבו. כהן הזכיר שאותו מסים, אלכם
 הסקת־ חברת בניו־יורק מייצג מסים אלכם

 ב־ הפירסומים ועל־פי ישראלית, סרטים
 זאת עושה הוא הזרה, המיקצועית עתונות

ל מטבע־זר הזרמת תוך רבה, בהצלחה
 מסים אלכם כמו שאנשים העובדה מדינה.

 ודאי בחו״ל, עבודתם לרגיל לשהות נאלצים
 שוללת ואינה ליורדים, אותם הופכת אינה
 בחיים פעיל חלק ליטול הזכות את מהם

 הם אפילו בארץ, והחברתיים הפוליטיים
דרו לפעמים להיפך, מרחוק. זאת עושים

 מה את לראות כדי הפרספקטיבה, שה
בהירות. ביתר במדינה שמתחולל

בריטניה לונדון, המאייי, משה
 עם מזדהה ׳אינני הפוליטי, הקו מבחינת
שי לי יש אבינרי, אורי של השקפותיו

 השחיתות לגילויי ביחס אבל משלי. קולים
לצדק. ותמיד לך, מצדיע אני אבנרי, מר

ש ׳ובישרו עיתון מכל שבלטו הכותרות
 אורי נגד פלילית קובלנה הגיש ידין יגאל

 דעתי את חיזקו רק לביב, ויגאל אבינרי
 עובדי צוות ולכל אבנרי, לך, ׳שמגיעה
 ואימצו חיזקו בירכת הזה, העולם מערכת

ויישר־כוח.
טבריה א.ש.,

 הסתיים רק שוקטים. אינכם לעולם אתם
 הזה והעולם העיתונות סביב מחול־השדים

 חדשה, למערכה יוצאים אתם וכבר בפרט,
 שטוהר־ בחברה חדשים מיתוסים לניפוץ
 התביעות ממושגיה. ונעלם הולך המידות

 ידין־תמיר, ידי על שהוגשו המישפטיות
 יהיה לא אליו שיצאתם שהקרב מבשרות

 ירתיע. לא ודאי זה אך ועיקר, כלל קל
והצליחו! עלו

 קיראון לחמי, ראובן

כפוליטייןה סטטיסטיקה
 הזה העולם בגליון ארוכות התעמקתי

ו האהוב פינקיסי את נטלתי אחר ,2063
 כמו משהו חשבונות, קצת לעשות ניסיתי

עממי. ביודספר ישל סטטיסטיקה
 של ׳שמה מוזכר הנ״ל בגיליון ובכן,
מנהי של או ד״ש, בשם מסויימת תנועה

 שאני ומכיוון עמודים. בכאחד־עשר גה,
 ׳גיליתי הרי ׳בסטטיסטיקה, זה במיכתב עוסק

 מכובד עיתון ישל 20ס/ס בערך מהווה זה כי
זה.

 למסקנה הגעתי מוחי, שאימצתי אחרי
 הנ״ל. השבועון את מרגיזה הנ״ל שהתנועה

 שמה מוזכרים משום־מה, כי, גיליתי עוד
 מנהיגיה שמות או המסויימת התנועה של

 אלא צורם, שזה לא יפה. לא-כל־כך בצורה
 להתגלגל עלול זה מכובד עיתון שפשוט

 לא ואלה וכתוב, קרוא יודעי פעוטות לידי
 את לנבל להם מרשה לא אמא מדוע יבינו
מכו ספק ללא ׳שהוא ׳שבעיתון, בעוד הפה
 ״׳אידיו־ :עיתון על־גבי שחור כתוב, בד,

 אבל לציין, צורך שאין מובן דוהר.״ טיזם
 באותו ■לרוב מוזכרת המסויימת התנועה
 בהתאם כי מבין מטה החתום אני מאמר.

 ירידה, באה עלייה אחרי — החוקים לכל
 שניהם משמעות שבסלנג, לעשות מה אבל
זהה.

תל-אביב שלום, בר אמיר
 שבועות כמה כבר ?! השתגעתם אתם
בחי תעמולת לעשות מפסיקים לא שאתם

 חיינם־ — לשינוי הדמוקרטית לתנועה רות
אין־כסף.

והטווח הסיגר
 ממאמר כחלק הנ״ל התמונה את מצאנו

היומו באחד שהופיע שילוני, אליעזר על
היא כדוגמתה שאין חוצפה באחרונה. נים

שילוני ההכנסה מם־ ניצב
האורך לפי

ב שילויני מחזיק שבו הסיגר של אורכו
 ״ההרגשה של הקצר הטווח לעומת תמונה,
 שמייעד הלאומי״ הייעוד ותחושת הטובה
עימו. שפורסם בראיון לעובדים, ׳שילוני

ירושלים גזית, שולמית

מן של הגיבוי
 שחרת אבינרי אורי של מיליחמתו אל

 — הזה העולם תנועת דגל — דיגלו בראש
 בהיקפו, העצום השחור, בהון המאבק את

 ׳בלתי־ מכיוון — חדש קול לפתע הצטרף
 ורואה־ לשעבר מם-ההכנסה נציב צפוי.

 חד- באופן הצהיר מן, יצחק כיום, חשבון
 כותרת, עלי בתוכנית־הטלוויזיה משמעי
 אסון הוא השחור ׳שההון שעבר, בשבוע
 האינפלציה, תהליך עם יחד ״והוא, המדינה

 המדינה.״ כלכלת את להרוס יחדיו חברו
היטב המעורה האיש בא בזה, די ולא
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