
 מכרים כלפי שוב ורצון ידידות גילויי
 הי* אם גם חדשים,

 בימים רק אותם כרת
 להשתלם עשויים אלה,

 תל• אל הזמן. במרוצת
חד מכרים לארח רב

 יביאו אם גם שים
 משלהם, ידיד איתם
 ושאי* לך/ מוכר שאינו

 בעיניך. חן מוצא נו
אינ מישפחתית בעייה

 מאוד ורגישה טימית
הקרובים. בימים פתרונה על לבוא עשוייה

* * *
 שור בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה

 אשר כל בריאותך. היא
— לשיפורה תעשה
תע אשר כל מצויין.

 בה לפגוע העלול שה
הרגיל. מן מסוכן —
 לבדיקה לרופא, גש

 תזניח ואל שיגרתית
בג פולימת־הביטוח את
 העיסקית הצלחתך לל

 לך נכונו והאמנותית.
 במישור גם הפתעות

!האט מדי, פזיז תהיה
¥ * *

 טובות לבקש ממך מונעת הרבה גאוותך
 בקנוניות. להסתבך או

 מילת״ השבוע כי זכור
 טיפוח היא הקסם

 אם גם לכן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותך,
 נעול. פיך את להחזיק

 להיטיב רוצים הם אם
לע להם תן — עימך
תיד ואל זאת, שות
מכריעות. הצעות חה

שוו
 ־־ כאפריל

אי 2 מ ב
 1 2 ו

׳0

אל הפיננסי.

אי 21 מ  ־ ב
ני 20 ו בי

0 
$

 י/ ד׳.כן1010
1 ״ *׳|  ב 2ו

20

עבודתך. במיסגרת השבוע הרבה כתבת
רבה. הצלחה לך והיתה

 עליך ששורה למרות אך
 מעדיף והיית המוזה
ל לכתיבה זאת לנצל
 את מוצא אתה שמה,
 נטייה עם שנון, עצמך

הכו חריפה, ביקורתית
 ישר קצרות ומדבר תב

תר־ דאגה, אל לעניין.
ש__________ י ב השבוע עוד ג

 בגישתך שתחול תמורה
 עבודתך. במיסגרת אותך הסובבת לחברה

* ¥ ■¥■
 אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה

 כאב-הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,
 בטווח־ חצרות הריגעי,

שונ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — איך
להת תדע רק אם לים,
 ההישגים על-ידי מיד

 וכוח־הרצון, הרציניים
 עצם על־ידי שתפתח

 נעים מיקרה התפנית.
להת עשוי ובלתי־צפוי

 תיזהר, לא אם גלות,
 איבה של כתגלית
 אל מיקצועית. קינאה של או אישית

 פנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי
 !הפתעה ואדישות. לא-איכפתיות של

* * *
 ישפיע עימקך, נקלע אליו הכספי המשבר

 'מצבך על קשה בצורה
ל בקשר האישי. הכספי

 מלעשות היזהר כך,
 עליהם נמהרים, מעשים

 להתחרט עלול עתה
תת אל יותר. מאוחר

 באוזני להודות בייש
 עיסקך מצב כי ידידיו
 אל לעומת־זאת, גרוע.
מו לחפש לנסות תעז
לך. לכפופים מהסבך צא

נתולו!
 - באומסס 2.
בר דו 0 בסף. 2?

 מעמיס שאתה האתגרים
רו מבחינה עצמך על

או לעייף עלולים חנית
 כאבי־ לך ולגרום תך

 לדעת תיווכח ראש.
 בעבודה, רציני שעיכוב

 נגרם ביוקרתך, שפגע
 אשה בגלל בעקיפין

 שזה הוא המרגיז נאה.
 כדאי. היה לא בכלל

 עצמך את תאשימי אל
כלפיך ואדיש קר שידידך בכך
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 על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
הצ לך המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים היו
ביי רציניות. כספיות

ו השבוע סוף טוב חוד
א׳ יום א׳. יום במיוחד

לרומנטי מתאים אינו
יותר בו יש : קה

עוינות. השפעות מדי -י ____
האהבה. בשטח מוצ״ש, על להמר תוכל

*■ + +

 שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 מרחיקי־לכת. שינויים או מסעות לערוך

 על לשמור תוכלי אם
 לזו דומה חיים מיסגרת

בתנ כה, עד היית בה
 ב־ תקלי חדשים, אים

 אם הבעיות. על מיקצת
 שתסמכי מוטב — לא

 של שיפוטו על לחלוטין
העי בעל־שיקול. איש
ב להגזים לא — קר

__________ לריב. ולא דבר שום
 לך מגיש הבא ,ב יום

 מיכתבים תכתבי אל נדירה. הזדמנות
ובא. המתקרב השבוע בסוף חשובים

¥ * ♦

 מוסיף השבוע בתחילת שעברת הזעזוע
או אותותיו. את לתת

 על לחשוב די לא לם
 לך עושה שהמצב מה
לע גם חייב אתה —

 לשנות בדי משהו שות
 שאת זכרי מצב. אותו

ב בפח, ליפול יבולה
 דלי מזל בן עם ייחוד

 תהססי אל קשת. או
 לפני הקשר את לנתק

מדי. מאוחר שיהיה
הגרוע. מצב-רוחך את ירומם חורפי בגד

* ¥ *

 ואינך עתידך, על מספיק לחשוב מורח אינך
 את נכון באופן מנתח

 שהגיעה האינפורמציה
 מלהת־ תהסס אל לידך.
בעניי זוגך בן עם ייעץ

 על .שמור עבודה. ני
אלי הגדולים ההישגים

 לאחרונה, הגעת הם
 שור בת תפטפט. ואל
ל שאי־אפשר זכרי —

ה כל כולם את רמות
י׳ בדברייך הזהרי זמן.

 לצרה תיכנסי פן מעשייך, את היטב ושקלי
עתידך. על ברצינות שתחשבי כדאי גדולה.

* + *

 פשוט הוא אותך, מרמה לא שלך השותף
 לכן כמוך. ומרוגז עצבני

ש מוטב החיכוכים.
ות יותר לחיות תנסה

בו לא דבר שום רן.
בסוב התייחסי ער.

 אותך לסובבים לנות
 את לפייס והשתדלי

מי או שלך, השכנה
אלייך. המקורב שהו

הרוו* דגים בני בל
 להיתקל עשויים קים

 אך הרומנטי. בשטח במיבשולים השבוע
הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל
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מכתבים
חשכה איש
ה ראשון להיות הזכות את מבקש אני

 :איש־השנד. לתואר המועמד את מציעים
 ברק, אהדת הפרופסור ה״ועץ־המ״שפטי

 הבין יצחק ממשלת לנפילת ׳שגרם האיש
הליכוד. ממשלת ולעליית

תל-אביב לגון, מאיר

 על השנה גם להזור תושבים אתם אם
 לי הרשו באיש־השגה, לבהור המסורת

 נוהגים אתם הרי מקורי. רעיון להציע
 ובוחרים מקורית בבחירה להפתיע תמיד

 הוא ני מצפים שהבל באדם לאו־דווקא
 קוראיכם כל בעוד לכן, השנה. איש יהיה

הש כאיש בגין במנחם תבחרו כי מצפים
 ה־ את שסימל באדם שתבחרו ראוי נה,

ידלין. אשר ממנו: יותר מהפך
רמת־גן ללזי, אדיה

 מאמריקה חזר בגין שמנחם העובדה
 אינה מזוייפת, תהילה ערפל אפוף כשהוא
 משתדל האיש ראייתנו. את לעוות צריכה
 ביותר, הטוב הצד על תפקידו את לבצע
 לו מגיע כך ועל דיעותיו, פי על כמובן

 את לשנות הצליח לא אם גם יישר־כוח.
 עשה לפחות הרי קארטר, של השקפותיו

 הידיד הקהילה גיבוש בצורת חיובי צעד
 העולם מרכז שהיא בארצות־הברית, דית

היהודי.
ירושלים זקן, יהודה

 העולם של השנה איש הכתרת לקראת
תת שלא מקווה אני ובא, המתקרב הזה

 ביותר. לו מתאים שהתואר מהאדם עלמו
 בתנאי — מקבל היה ספק ללא אשר האדם
 של קולות מיליון 40 — חופשיים שוק

 קולות מיליון שלושה גם וכמובן צרפתים,
 פלא־ בסמי בוחרים היו כולם הם יהודיים.
 כאיש־השנה. ספק, של צל ללא טו־שרון

 את להעריך יידע הזה שהעולם בטוח אני
 לו ויעניק ישראל, לעם סמי של תרומתו

התואר. את
תל-אביב יובלי, דוד

וזזה״ ״העולם מזמין שנה, בכל כמו •
 לתואר מועמדיהם את להציע קוראיו את

 איש־העולם, ולתארי תשל״ז, איש־השנת
 איש־הביטחון, איש״המדיניות, איש־הסרחב,
 איש־המישפט, צעיר־השנה, אשת־השנוג
 איש־הטלוויזיה, איש־הדת, איש־הכנסת,

 איש־היהדות, איש־הכלכלוב איש־העיתונות,
 איש־האמנות, איש־הרפואה, איש־הסיפרות,
ואיש־התיאטרון. איש־הספורט

השאר וכל אריק עזי, גאגדי,
 אתם הגנרלים. ידידי עליכם, מתפלא אני
 בקאריירה אחד קרב לא אף פיספסתם שלא

 שידועים אתם שלכם, המפוארת הצבאית
ל לפתע הולכים אתם הטאקטיקה, כאשפי

מראש. אבוד קרב
 יודע ובר־דעת פשוט טוראי כל הרי כי
 שחש האיש את תנצחו! לא בגין שאת

 ולב- קומו מידי ההיסטוריה כנפי משב את
 להגיע שנה 30 שחלם האיש לישון, תו

 לנוכח הבמה, על זקוף ולעמוד לפיסגה
 הנצח (בירת המאוחדת, ירושלים חומות

 טורי עוברים כשלרגליו ישראל), עם של
 בשמיים הצדעה, במיצעד ושריון רגלים

 תיזמורת הצדעה, במטס סילונים שורקים
 גדולה ותמונה ברקע ניצחון מארש מנגנת

האיש לראשו, מעל תלויה ז׳בוטינסקי של

 הגדול חלומו את ויבצע אתכם ינצח הזה
מתנגדקו. כל של חמתם ועל אפם על

 בעיתונים, מאמרים לא יעזת לא לפיכך
ש ובטח הממשלה שולחן על דפיקות לא

 בכנסת. היגיון מלאי אופוזיציה נאומי לא
!היסוגו — האלופים ידידי

בת-ים רכיכו, משה

 הזה (העולם לקרוא היה מאד מוזר
ה למקהלה מצטרפים אתם גם כי )2083

 המיצעד עריכת ביטול תובעי של כללית
 הייתי בדרך־כלל העצמאות. ביום הצבאי
עי שיהיה הזה העולם כמו מעיתון מצפה

 הזרם. נגד ההולך נונקונפורמיסטי, תון
 ביטול את התובע בעם רוב מתגבש ואם

 להכעיס, חייבים, הייתם אתם המיצעד
 שהפעם נראה אבל קיומו. את להצדיק
 של תנועתו אנשי אפילו אתכם הקדימו

מה אדוקים כיותר שהתגלו בגין, מנחם
 לכם ׳שיגנבו תראו עוד בסוף אפיפיור.

 אלא יישאר לא ולכם הפרנסה כל את
הלי ממשלת מבצעי כל אחר אמן לומר
 ועד ובירעם איקרית עקורי מהחזרת כוד,

הביטחון. תקציב לקיצוץ
נתניה חדש, איל;ח

לעבור! לא
 ספרדי שבועון של שער לכם שולח אני
ממ ראש נראה שעליו קורדובה, לה בשם
 נערה של רגליה דרך סוארז, ספרד, שלת

 הרפוב־ המחנה סיסמת מתנוססת שביניהן
 ״הם ספרד של האזרחים בסילחמת ליקאי

 אם קורה היה מה מעניין יעברו!״ לא
עם זה, מעין שער מדפים היה עיתונכם

הספרדי השבועון שער
לחירות דוגמה

מתנוס כשמתחתיה דיין משה של תמונתו
הפולי הזונה של ״הגשר ,הכותרת: סת

 זה בשער יש פנים כל על שלנו.״ טית
 השורר העיתונות חופש על להעיד כדי

 של ■שלטונו שנות 40 אחרי בספרד כיום
הקאדיליו.

ספרד מדריד, ש., י.

חרת לפני מצפון
ב בכלי־התיקשורת המתפרסם המידע

 משירות פטור המבקשות נשים עניין
 שעה, לפי מטרתו. את מחטיא צבאי,

 קובע בבחינת הקואליציוני ההסכם אין
 אלא נשים, של פטור או שית,ת לגבי
ש במפורש הקובע הישן, !החוק עדיין

 מאפי שבדת, טעמים או ■שבמצפון טעמים
ובר־תוקף. כשר חוקי, פטור קבלת שתם

 קודם ״מצפון,״ המילה מופיעה בחוק
כבי יש דתית, שסיבה בזמן דת. למילה

 וטכסים, דת בהלכות בידע להוכיח כול
 בכלל. כזו אפשרות אין המצפון לגבי
 וזאת יהודית, דת בהכרח איננה דת אגב,

לזכור. יש
 נלוזות הנחיות אחר ההולכות נשים

 אלא עצמן את מבזות רק לא ומתחכמות,
ה המפורש החוק מערך מפחיתות גם

ניצול. ללא אותו ומבזבזות קיים,
ה זכויותיהן את לנשים להסביר יש

 ■ולא חוקית בצורה שינצלון כדי חוקיות,
ומשונים. שונים לתיווכים יזדקקו

שי״ק, תומא ישעיהו
 האינטרנציונל מזכיר

מצפון, מטעמי סרבני־מילחמה של
אביב תל־

ה העולם 2084 הז


