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 בנת־ תיפתרנה בעיותיך שכל תצפה אל
 זמן לך, המסייע הקרוב לאדם תן אחת.

ב להצליח כדי מספיק
 הכספי מצבך משימתו.

לפ תאלץ אך ישתפר׳
 שותפיך. על עין קוח

 עצמך את רואה אתה
 ה- של דגלה כנושא
ו המוחלטת, האמת

באמי מתחשב אינך
 נחג אחרים. של תות

 אותו בזולתך. חבנח
 לחקניטך הנוהג ברנש

 תגובה לחלוטין. ממנו התעלם — בקביעות
תשתפר. התנהגותו שגם לכך תביא זו

 לגרום עלולה עצבים, של יתר הצטברות
אר גלולות לעצם!־. ולהזיק להתפרץ לך

בבית־ מנוחה או געה
 עליך ישפיעו הבראה
הטיב־ נטייתו לטובה.

 דברים על להמר עית,
ממש, של סיכויים חסרי

 השבוע להפילך עלולה
ותי עיניו פקח בפח.
עלו קלה מחלה שמר.

ביתך. את י לפקוד לה
מו הרומנטי במישור

פורה. להיות הכל סיף

 ולהיצמד לשוב לו רצוי
לחב המתגעגעים ניס

 טוב תרגיש לידס רתך,
 את לשכוח עליך יותר.

 שאירעו חילוקי־תדיעוח
 ידי־ לאחרונה. ביניכם

 ביטחון לך יקנו דיך
 בימים מאוד לו שחסר

ה הגיע אלה. טרופים
 לנדוד שתפסיק זמן

ל אחד עבודה ממקום
עתידו. על חשוב שני.
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תש אם להסתדר רק תוכל השבוע גם
 ותיקח לעצמך ע מור
 חזק-חזק עצמך את

מופר שתייה בידיים.
 לך לקלקל עשוייח זת

 מתכנן שאתה עניין
פגי גם רב, זמן מזה
וח טוב ידיד עם שה
 להסתיים עשוייח שוב

דו מטעמים במריבה,
 בעל-חשפעה איש מים.
ש בתנאי לעזור מוכן

בחיוב. הזמן בבוא לו להשיב תדע אתת
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 כספיות עיסקות להשלמת יפה השבוע
 דלא־ בנכסי הנוגעים חוזים ולחתימת

מתכ אתה אם ניידי.
מגו למקום לעקור וון

 להגיע עליך חדש, רים
 החלטה לכלל השבוע

 לבל הישמר מחייבת.
ה תוכניותיך יושבתו

 עניינים בגלל מעשיות
 הדבר אם גם שבלב.
נפ למתח לך יגרום

 הקשור דבר״מה שי.
 לך יביא 7 למיספר

באדום. בגדים לבשי השבוע. באמצע מזל
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לפזרן. אותך תהפוך בלתי־צפוייה פגישה
לד זה ארוך לטוות
 ימים לך מצפים עתך.

 לעבודה חברה קשים.
סי כלפיך מגלה החלה

 אל — התעניינות מני
 הקדש עורף. לרז תפנה

ב כי תשומת־לב, לה
יש זה דבר, של סופו
 לך צפוייה לך. תלם

 מאדם נפש עוגמת
חבר. אותו חשבת אשר

 לזכות עתיד ואתת — בהצלחה זכית
 זכור, נוספות. בכמה

 והמקוריות תדמיוו כי
לרג נר לשמש חייבים

 מן יותר הרבה ליך,
ה והתיכנון הזהירות

 אל זאת, עם קפדני.
הר מדרישות תתעלם

ל לריב לא ודאג גע
ומכ ידידיך עם חינם
 יק- דברים רכישת ריך.

השבוע. כדאית רי־ערך
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 לליבה. להגיע כל־כך
 בשביל להתאמץ צריו
 עוד מה אותה, לפצח
 כמה עד מבינה שהיא
 והפכפך. רב־צדדי אתה

 לחזר תצטרך על־כן
ל — ובעיקר אחריה
 כי שוב לה הראות

 ובל־ ממוכן כה אינו
חו שהיא כפי תי־יציב

 בתולה, בת לך, ששת.
קניה. לפני היטב בידקי

 מן יוצא אתה אט־אט
לאח שקעת בו רגיל
 יהיה לא עדיין רונה.

 באמת: טוב שבוע זה
 עליך יבוא, שזה כדי

 שלמה שורה להכיר
ו חדשים, אנשים של

ב מספיק עושת אינך
 בעניי־ אבל זה. כיוון

 ובענייני־בי־ ני־עבודה
 למצב תתרגל אתת לוי

 שבחיים כדאי החדש.
נעימים דפוסים לך תקבע
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הבלתי הדיכדוך
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 על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 לך המציעים אלה

הש מפתות, הצעות
 תהליך יתחיל בוע

 לאלה כלכלי, שיקום
 שקועים שתיו מכם,

רצינ כספיות בצרות
 סוף טוב בייחוד יות.

 יום ובמייוחד השבוע
 אינו שלישי יום ו׳.

:לרומנטיקה מתאים
הש מדי יותר בו יש

בספורט. שתעסוק גם רצוי עוינות. פעות
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לעו אבל בעסקיך, נסיגה חלה לאחרונה
 הצלחה נחלת זאת מת

 במישור לא־נורמלית
או הרומן הרומנטי:

 לפני לנהל התחלת תו
 אבל יימשך, מה, זמן
ש לעצמך תחשוב אל

תח אתה רציני. הוא
 אל דבר של בסופו זור

 היא השאלה אשתך.
_ אותך תקבל היא אם _ _ 

■"> בעיה. תהיה וזו מחדש.
תש השבוע בסוף מיקרית פגישה דלי בת
הקרובים. בחודשים חייו מהלך את נה

¥ * *

 הופכים כה, עד שגברו וכאב־הלב חלאות
ל רוצה אתה לסיוט.

הטר מכל השתחרר
 וממש הקטנות דות
ב הנלחם אריה כמו

 אינך עכביש, קורי
 ח- מן לצאת מצליח

 כאלה במיקרים סבן.
פעילות, מפסיק אדם
כו אוגר בשקט, יושב
 אמור זה חדשים. חות
והרגש. הלב ענייני לגבי
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49*
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מכתבים
השנה מאמר

 (העולם תשל״ז׳ העונד, ,איש הטאנגו־
 אין השנה. מאמר לדעתי הוא )2088 הזה

 מסה אלא רגילה, עיתונאית רשימה זו
שק מחקר על המבוססת ׳ועמוקה יסודית

 מושלמת מרתקת, בצורה וכתובה רני,
 פקוחה בעין בה, נותחו ובסגנונה. במיבנה

 החברתיים האירועים וחושב, מבחין ובמוח
 של בדרכו אבני־דרך שהיו והמדיניים

 אצ״ל הרוויז״וניזם, ואיתו בגין מנחם
בתול בהם הכרוך סד עם החירות ותנועת

 ודי־ המילוליות ומילחמופיו, היישוב דות
ממשיות.
 בנשימה אבנרי אורי דברי את קראתי

המס האירועים את שוב וחוויתי עצורה,
 עלי שעברו עירים

כ אלפים עוד ועל
האופיי בדרך מוני
 הארץ ילדי של נית
ה מימי גילי בני

 על הבריטי מנדאט
 הגנה :ארץ־ישראל

 צבא אצ״ל), (או
פלמ״ח) (או בריטי

 מזדהה אני וצה״ל.
 עם גמורה הזדהות

ב שנאמר מה כל
לק על הזד, מאמר

המדיניים. חיו
ש־ ההערה נכונה
המיזרחית, ההגייה

 הדיבור חלוצי של מעייניהם ראש שהייתה
 של מורשתם ׳תפארת מיטב ׳והיא העברי

 הגייה תימן, ויוצאי הספרדים היהודים
 מניעים עקב בימינו ונזנחת הולכת זו

 ועלומים. גלויים וחברתיים פסיכולוגיים
 והתופעה לכך, מודעים ימינו לשון חוקרי
 האגודה של האחרונה בוועידה נדונה הזאת

 (איל״ש), שימושית לבלשנות הישראלית
היה למדעי השביעי העולמי בקונגרס וכן

דות.
בבי אחד, יום שהיה: במעשה אסיים

 היללתי העברית, ללשון באקדמיה קורי
 על חיננית, שחרחורת נערה הפקידות, אחת

 דהע׳ חח׳ על ובייחוד דמצויינת הגייתה
 דיבורי,׳ את משבח אתה ,סייח, שלח.

לי מציקים כמה ידעת אילו ,אבל אמרה,

 המחקר מקריאת מרובה הנאה נהניתי
 התחלתי בזכותכם איש־השנה. על המאלף

טובה. כשנה השגה את
תד-אביב מרצ׳ינסקי, אריה

 בגין מנתם של עלייתו בי טוען אבנרי
 מראש. וצפויה בלתי-ינמנעת הייתה לשילטון

 לא מדוע בגך, משוכנע כל־בך הוא אם
 לפני גם הזה העולם לקוראי זאת סיפר

ו הבחירות
חולון רוט, מ.

 ראש־ של המוצלחים הצילומים מרבבות
 העיתון בשער דווקא הדפסתם הממשלה

 דרשני. אומר וזה אימה, עד זוועתי צילום
 הסבר דורש וזה מיקרה, שזה מאמין אינני
 הליכוד חבר שאינני להדגיש ברצוני מכס

 של הפוליטית דרכו עם מזדהה ואינני
 די- עם גם מזדהה אינני ראש-הפמשלה.

 קונה שאני אף על הזה, העולם של עות״ו
 השנה בבחירתכם ברם, שבוע. מדי אותו
בול. קלעתם ־השינה, באיש בגין במר

תל־אביב (כנפי), פליגלמן יוסף
 ראש־׳השנה גליון בשער בגין תמונת ס
 על־פי נעשה הציור צילום. ולא ציור היא

 שצולמה ברעם, מיכה הצלם של תמונה
הבחירות. אחרי קצר זחן

 מר פירסם 17.6.77 מיום הארץ במוסף
 נאסר בגין מנחם מר כי כנען חביב

 בגין למר כתבתי 26.6.77ב־ 1.4.1942ב־
 השאר ובין דיומא, .בענייני קצר מיכיתב
 מד.־ המאסר של ״התאריך כי בו כתבתי

 את שראיתי היות נכת, אינו 1.4.1942
 במשי- (אטאפ) האסירים בקבוצת בגין מר
 מאוחר לא אך — 1939 או 1938 בש׳נת בין

 מהילאגר שוחררתי 31.11.39ב־ כי יותר,
במוסקבה.׳׳ לחופש ויצאתי

 העניין על תשובה בגין ממד קיבלתי
 המאסר תאריך עניין על אבל שעוררתי,

 רואה אני עכשיו בגין. פר הגיב לא
 נאסר בגין מר כי )2088( הזה בהעולס

.1.4.41ב־ וילנה בכלא
 אחרונים עדים אם עדות״, ב״חילכות

 העדים נעשים הייתם״, ״עימנו טוענים
 על ונענשים זוממים עדים הראשונים

 תאבד לא ־שהעיתונות רצוי עדות-שקר•
״מילתא קבעו: חז״ל כי האמינות, את

1933 ברינה, והופמן ז׳בדטינסקי
נאפוליאונית פוזה

 והע׳ הה׳ עם להפסיק ממיני ודורשים הוריי
 שזה מפחדים הם מהם! שירשתי האלה,

לשידוד.׳ לי חיק
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

 ובלשן, מחנך הוא )65( סיוון הד״ר •
 לימוד ספרי של ומתרגם עורך חוקר,
הלשון. בתחום ועיון

 אי׳ש־השנד, על אבנרי אורי של ...מאיטרו
 החורגת מופת יצירת הדא בגין מנחם

 היה הראוי מן הז׳ורנאליפטיקה. מתחום
 ויחבר היריעה, את ירחיב אבנרי שמר
 והוכיח !שהעלו מתיזות אותן פי על ספר

 יהווה כזה שספר בטוחני זח. במאמרו
 התהליכים להבנת חסרת־תחליף תרומה

 המדינה על ■שעברו ׳והחברתיים ההיסטוריים
היום. ועד קיומה ישנות בשלושים

רמת־גן פלד, יוסף

 אינשי״, בה משקרי לא לאגדויי דעבידא
תקלה. מזה ■תצא ושלא

תל־אביב זרחין, אלכסנדר אינג׳ינר

הת איש־השנה על המאלפת בכתבתכם
 ז׳בוטינסקי זאב נראה שבה .תמונה פרסמה
 סניף של במיסדר בית״ר דגל את מקדש
 לידו כאשר ,1938 בשנת בפולין בית״ר

 נתונה שידו ׳וגסד־קומה, קרח אדם ׳ניצב
 האם מיקטורנו. בתוך נאפוליאונית בפוזה

 ואם מוסוליניו ביניטו הרוצח־״ זה אין
 ז בפולין בית״ר סניף ולמיסדר לו מד, כך,

הרצליה שטרן, חנה
 האיש אין החיצוני הדימיון למרות •

 תמונה) (ראח דבוטינסקי שליד הקרח
בית״ר סניף מייסד הופמן, יעקב הד״ר אלא

)8 בעמוד (המשך
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