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 בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
ת הדימיון כי זכור כמה. ריו  חייבים והמקו

הר לרגליך, נר לשמש
 הזהירות מן יותר בה

 עם הקפדני. והתיכנון
מ תתעלם אל זאת,

 לא ודאג הרגע דרישות
ידי עם לחינם לריב

 רכישות ומתחריך. דיך
הדרו דברים או ציוד,
 כדאיות לעבודתך שים

 בת השבוע. מאוד,
 הכהה העדיפי :טלה

ם הוא הבהיר, על  לאופייך. יותר מתאי
ת למסע צאי מלתחתך. את וחדשי קניו
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 מלהיכנס מאוד היזהר
כספיות. להתחייבויות

חד לעיסקות תיכנס אל
 אותן לבדוק בלי שות

 הזמן זאת, עם היטב.
 תוכניות לעריכת מתאים
ארוך. לטווח כספיות

 ותבונתו עצתו על סמוך
 אם בעיקר ידי!, של

 הראשונה במחצית נולד
 אתה מארס. חודש של

 חברתי. מאירוע רב סיפוק לשאוב עשוי
 כל־כך עליו תוותרי אל — שור בת

עבורך. בדיוק הטיפוס הוא כי בקלות,

* ¥: ¥

 על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות
התנגדויות מיני כל

 ובלתי־צפויות. צפויות
ם מבריק, רעיון יבו א

ס ל תיכנון על-ידי ס
ת לעצב עשוי עומק,  א

בצו הציבורית עמדתך
 טרם שבהן ובמידה רה

 טוב שבוע זהו נתנסית.
 התופרת אצל לביקור

 אל בתצוגת״אופנה. או
 ידידים. על תסמוך
ת להגיע השתדל  אתה בעצמך׳ להחלטו

עבורך. טוב מה היודע היחידי הוא

¥ י* ¥

 כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 מאוד הקרוב בעתיד
ה רצונם לכל תזדקק

 המתוחים היחסים טוב.
ב־ ישתפרו זוגך בן עס

בלתי־ פגישה עיקבות
קרוב, ידיד עם צפוייה
 זמן פגשת לא שאותו

 על תיקח אל רב■
 מיותרים סיכונים עצמך

 ואל כספיים, בעניינים
נפל. לעיסקות תיענס

המגיעה החופשה את קחי — סרטן בת
פעילות. מלא שבוע לך צפוי כי לך,
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 מעניין שבוע לכם צפוי
פי מבחינה הן וסוער
 מבחינה וכן ננסית

שתע אפשר רומנטית.
כ או בעזרת כסף שו

 רומנטי מקשר תוצאה
רו שהרפתקה ואפשר
ב לכם תעלה מנטית

 לא השתדל רב. כסף
 כספך לסכן ולא לתמר

ה כי לצורך, שלא ת  א
 מיותרות. כספיות להוצאות להיגרר עלול

קלפים. תשחק ואל השבוע תהמר אל
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 אינה הסתבכת, שבה הטיפשית הנודיבה
 מצב- את ומקלקלת אחד, לאף מועילה

 זמן להקדיש י0נ רוחך.
 ולעיסוק יופייך, לטיפוח

ל במקום בתחביבייך,
 את כתפייך על שאת

הזה. העולם בעיות כל
 השבוע'את סוף לקראת
אי קשר לנתק עלולה

 בעיקבות חשוב, שי
שהוש מעשית בדיחה

 בנוכחות באוזנייך, מעה
 יפרשו שלדעתך אלה

ה זאת תעשי אל מוטעית. בצורה אותה
ישתלם. לא זה בסופו־של־דבר, כי שבוע,
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 בסודי־סודות שמור ;יתר מפיטפוט היזהר
ש המיבצע פירטי את

 כרגע. עובד אתה עליו
מ דווקא שתיזהר כדאי

 שהוא חושב שאתה זה
ו הוא — הטוב ידידך

 רמז לכל אורב אחר לא
 טעות לכל מפיך, שייצא

 מישגה לכל או מיקרית,
 בודד. אתה שתעשה.

 לעמוד עליך יהיה לכן,
 ללא לבדך, הזה באתגר

 הדפנה זרי — תצליח אס איש. של גיבוי
בלבד. מועטים יהיו קודקודך את שיעטרו

¥ ¥ ¥
 בחוסר״ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך

 אותך תוריד משווע,
ם שאולה,  תדעי לא א

ת לרסן ולהו שניהם א
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא חוש־הומור, של

ת ח תיו א ה מתכונו
 לא זה ביותר. יפות

:אותך רוצה לא שהוא
 שאת בטוח שהוא זה
תו. רוצה לא קדי או

ת לו גלי מה, האמת. א
¥ ¥! ¥

 לא קשת, בת שלך, חיי־האהבה במישור
מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

למ הנלהב, מחזרו את
 כלפיו חשה שאינך רות
 לזמן תני משיכה. כל

 או שלו; את לעשות
 בכל תשתנה שהרגשתך

 יתייאש שהוא או זאת,
 למרות קשת בן ממך.

נו אתה הנוח, אופייו
עזות. להתפרצויות טה
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ה, למורת-רוחך ואולי להפתעתך,  הסמויי
ה־ העניינים מתחילים
— להסתדר עיסקיים
 חייב אתה להפליא.

 בחר של לדעתה לשאול
תק לא גם ואם זוגך,

— דבריה כל את בל
ת שוחרת שהיא דע  א

 הרבה ורואה טובתך,
 מסוגל שאינך דברים
 ריתחת- מתוך להשיג,
 כוח :גדי בת חושים.

 השבוע צאי דיו. חזק אינו שלך הרצון
בקריאה. עצמך והעסיקי הטבע לחיק

¥ ¥ ¥
 אתה שבו הזמן עכשיו
 אם בפח, ליפול עלול

 תשקול ולא תשמור לא
 הצעה. כל פעמים אלף
ב הרפתקן שאתה נכון

 שאתה גם נכון אופייה
חדשים, לדברים זקוק
 כל אותך ילהיבו ש כדי
 אי־ אבל מחדש. פעם

 ג׳ יום להגזים. אפשר
כל מבחינה מסוכן הוא

זה. בשבוע דווקא בזבזן תהיה אל כלית.
¥ ¥ ¥

 תשומת-לבך כל את להקדיש הזמן עכשיו
ל מאמציך כל ואת

ם עבודה, _ לא א
 להפסיד גם עלול אתה

ה סוף לגמרי. אותה
ה׳ יום ובייחוד שבוע

 התוכנית את מביאים
לנקודת־ שלך הגדולה
 שוב ואילך מאז השיא.

דבר, לשנות תוכל לא
ה שתתכנן מוטב ולכן

ם בקפידה. כל ת א  א
אותו. הפסיקי נשוי, גבר עם רומן מנהלת

זני
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האינטלקטו בסירובם. ולהתמיד להתגונן
 ■שהם פנים מעמידים או שוכחים, אלים

הסי את שהיוו המישטרים מהם שוכחים,
 מה לכל שהוא, שלב בכל הישירה, בה

האד על כיום שמתרחש מה ולכל שאירע
 הערבית. מה

המשך! יהיה עוד
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 אפריל,׳/ ״זן עורך תשובת להלן
כולארס: חביב

 לעי- הנראה, ככל רגיל, לאסילא, א. מר
 דברה את אך־ורק להשמיע החייבת תוגות

שעי מכך הלם המפגינה אידיאולוגיה של
 יידוע ציוני. לראיין מסוגל ערבי תונאי

 וקווי־הפעולה הלכי־הרוח בדבר דעת־הקהל
 בישראל המתגלים או הקיימים המדיניים

העמ כחובה. אלא כפשע, שייחשב אסור
 שמדובר ברגע המסתכמת, הכוללנית וד,

הזר שבין ההבדלים באי־ראיית ביריב,
 — כאחד שכולם והקביעה השונים, מים

 הערבית העיתונות של עמדתה ובעיקר
גר — מידע לתת הסירוב על המושתתת

 נזק הערבי. לעניין נזק דעתנו, לפי מו,
 מכירה שישראל קרה מכך כתוצאה חמור.
 בעוד ערב, בארצות המתרחש את היטב

 המתרחש על פחות יודעות ערב •שארצות
 ה־ למרבית — תוקן זה פגם בישראל,

 הנהנים הפלסטינים, על־ידי — שימהר,
 הפועל ולמחקר ללימודים ממרכז כיום
בביירות. היטב
וה הידיעה המידע, להיבט אשר זה

עיתונות.
 הרי האוייב״ עם ה״מגע להיבט אשר
 את ושוב שוב שקרא המודה קוראנו,
 שהזכרתי בו לגלות היה יכול מאמרי,

 עצמם שהפלסטינים המרובים המגעים את
ב מדיניים חוגים ועם אנשים עם ניהלו

חב בין שכונן בדו־שיח החידוש ישראל.
 המועצה לבין אש״ף) (כן, באש״ף רים

 שלראשונה בכך הוא לשלום, הישראלית
 ישווה והיה ציונים. עם מגע במפורש נוצר,
 מה — הכלל לידיעת ולהביא — לדעת

 ל" המתנגדים הללו, הציונים חוישבים
ממשלתם־הם.

 כיב־ שקוראנו האישית, לעמדתי אשר
ברו היא במפורש, להביעה בבקשה דני
 שאלותיו: שלוש על בכנות משיב ואני רה

 אלא מטרה כל אין המוסף לפירסום !$
 חשוב לנו הנראה נתון על מידע למסור

 בין שכונן דו־השיח הקיימות. בנסיבות
 ממשלת על־ידי הוערך וציונים פלסטינים

 עצמו רבין כי עד כל־כך, כמסוכן ישראל
 אפריקה נשיאי בקרב פעולה שניהל הוא
לשיחות. אשראי יעניקו שלא לשכנעם כדי

 לא מלכודת. הינד, השנייה השאלה <$
 והציונים, האמריקאים של בתנאים מדובר

 תשובתי — התשובה סופי״. ב״&יתרון ולא
הפלסטי אם אבל ״לאו״. היא — האישית

ה בגדה מדינה לכונן ישאפו עצמם נים
יש מדינת עם בדו־קיום ולחיות מערבית,

 מלחמת שמלפני לגבולותיה שתחזור ראל
 קוראינו, לדעת בניגוד נגד. אינני !967
 להחליט עצמם הפלסטינים שעל סבור אני
גורלם. על

 לעשות יכולים הערביים ההמונים !•
 בכל־זאת אד ההמונים. כל כמו הרבה.
 את להטיל ביכולתם שיהיה סבור אינני

 הפלסטינים. ההמונים על מרותם
'8 ■ 81

 התו־ בעיתון הדברים חילופי כאן עד
ניסי.

 תעודה שהיתר, מוכיחים הם כל, קודם
 אליאב לובה של הענק לראיון מאוד רבה

הישרא המועצה פעולת וכי הערבי בעולם
 בארצות גדול רעיוני לוויכוח גרמה לית

 שם גם מתגלה כך כדי תוך הערביות.
 ומתבררות והניצים, היונים בין המאבק

העמדות.
 הניצים טענות בין הדמיון מפתיע שנית

 כמעט הערביים. הניצים וטענות הישראלים
 היתד, יכולה מטריפולי הקורא של מילה כל

 ניצים על־ידי — נכתבה ואכן — להיכתב
 שיתוף- קיים ישראל. בעתוני ישראליים

ו הישראליים הניצים בין הדוק פעולה
הערביים.
 השבוע הצטרפה הזאת שלמקהלה מעניין

 פרובוקטיבית הודעה שפירסמה רק״ח גם
 אש״ף, עם הישראלית המועצה שיחות נגד

ש הסובייטים הגופים בשליחות כנראה
להם. נוחות אינן אלה הותו

מכתבים
!מידין לרדת
 קצת מגזימים שאתם ■סבורים אינכם האם

 * ידין? ליגאל מייחסים שאתם בחשיבות
 מיפלגתו ואת אותו להעמיד מנסים אתם

במע מוכרע להיות שצריך המרכזי כנושא
למע משרתים אתם ובכך הבחירות, רכת
 אם וחבריו. ידין של מטרותיהם את שה

 ותנו מהאיש, רדו — להצעתי תשמעו
בקלפי. פסק־דינו את לפסוק לבוחר

נתניה רז, משה
 במדינת־ישראל, אזרח שכל חושב אני

 משתייך, הוא מחנה איזה על חשוב ולא
 מלא: בפה לביב יגאל למר להגיד צריך
 לביב את לנו היה לא אם כוח! יישר

 ליצור צריכים היינו האזרחים, אנחנו,
 צל״ש שולח אני תמונה במקום אותו.

* וד״ש. ידין בפרשת שירותיו על
בני-בת! שוורץ, יוסף

 התנועה מייצגת בדיוק מה יודע אינני
 מודעות על־פי אבל לשינוי, הדמוקרטית

אסוציאצ בי מעוררת היא שלה הבחירות
 שכולנו מתקופה בלתי־געימות מאד יות

שעו פולחן־האי-שיות אותה. זוכרים עדיין
 ידין, ליגאל ה״דמוקרטית״ התנועה שה

מכוון שלה, במודעות־הבחירות המנהיג,

 אני...״ זה ״ד״ש
תל-אביב תומרי,ין, יגאל

 אם ביותר. הפרימיטיבי קהל-ד,בוחרים אל
הבחי לפני לאיש עושים שהם הפולחן זהו

 חלילה, אם, יקרה מה לתאר נקל רות,
לשלטון. יגיעו הם

1 חיפה לוי, אברהם

ההשפלה מנת
 מקובל היה שניט, ומאות עשרות לפני

 לאדם לערוך אירופה מדינות במרבית
 היה שבו מיצעד־ביזיון, בעבירה שנתפס

 המוני של שורות שתי בין לעבור עליו
 ללא- בו !ובעטו היפו גידפו שירקו, עם

 ! עד־עפר, הושפל האיש, נענש כך רחמים.
 מאז וסיפוק. הקלה חש הצמא־לדם וההמון
 יש־ שהמחזה, אלא סידרי-עולם. השתנו
 רבין, לאה של מישפטה בתום נישנה
 צעדה היא תופעה. אותה שוב לי הזכיר
בשוט מלווה קהל של שורות שתי בתוך
 להתגמד. ומנסה ראשה את מרכינה רים,
ז כפולה ענישה זו האין

תל־אביב שטיינר, מיכאל
 ' אך העבודה, מיפלגת מתומכי אינני
 את חיובי באור ראיתי מחברי כרבים

 כראש־הממשלה, דבין יצחק של פעילותו
פולי תודעה שיעור־קומה, בעל כמנהיג

 שלו נקודת־התורפה וכושר־החלטה. טית
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