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גת הרומנטי,

האחרו בשבועות כמו
 המרכזיות הבעיות נים,
חוטר-כסף :חן שלד

הפי במישור ושיעמום.
 מוטב רגיעה. איו ננסי.

 על לחשוב שתתחיל
מעי קיצונית חריגה
 אי-עי- או — סוקן

 הרגילים. — סוקיך
ה את תשנה לא אם

להי עשוי אתה מצב,
 במישור לצמיתות. תקע

 הקצרים. לרומנים טעם עוד אין טלה,
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ביותר; נזעורפל המצב
ב לגשש תמשיך אל

 דרוש אלא — אפלה
 ביצוע ותבע הסברים,
 לך שיעזרו החלטות

 לצאת אותך ולסובבים
 אתה אם הסבך. סן

— אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 ויותר קשוח, פחות
 זה מסוג צעד גם נש,

 — שזר בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום
 את הופעתך. נושא את לאחרונה הזנחת

 כרטיס־ היא שהופעתך יודעת, אינך ודאי
!זאת נצלי — יפה את אס שלך. הביקור
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אי הנכונה הדרך לא.
ב הכל את להגיד נה

 למקו- לא אף פרצוף.
 ביותר. אליך רבות

 חייבת את חברות עם
 על״ דיפלומטיה. לנהוג

 בני- על שנוא שזה אף
 שינאת־מוות. תאומים,

 בייחוד :זרים עם גם
 והמספקים הבוסים
 להבין חייבים עבודות
ולעדנת־חושיין לרוחך,

שווו
 - נאפריל
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צריכה את —
בספורט. עיסקי — תאומים בת להבינם.

 במרכז העומדת הבעייה
 היא סרטן, בן השבוע,

תע אשר כל בריאותך.
מצויין. — לשיפורה שה
 העלול תעשה אשר כל

 מן מסוכן — בה לפגוע
ל לרופא, גש הרגיל.
 ואל שיגרתית, בדיקה
פוליסת־ את תזניח

 הצלחתך בגלל הביטוח
והאמנותית. העיסקית

הפיננסי. במישור גם הפתעות לך נכונו
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 יצר לרסן עליך יהיה
ל מנת על מסויים

 מילים על כראוי הגיב
אח של מעשים או

ב תידבק אל רים.
 — אבודים חלומות

 זמנן את מבזבז אתה
 יהיה תועלת. ללא
 אחריות ליטול עליך

 בן־מיש- של במצבו
 יותר קצת קשיש. פחה

כשתצ במייוחד לך, תזיק לא גמישות
ביחד. אחת מפעולה ביותר לעסוק טרך
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ויש בוערת העבודה .

 די תוצאות אפילו
לעבודתך, מפתיעות

 שאתה ההמולה אבל
 מחשידה סביבך, מקים
יו מדב^ שאתה אותך

 מאשר העבודה על תר
הי הדבר אותה. מבצע
 ומרסן שבולם חידי
שו־ בעצם היא אותך
 בפני המצביעה תפתך

 הרבה יש שלך. התורפה נקודות על הזמן כל
לנופש. צא — בתולה בן בדבריה. הגיון
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 כדאי לא זה א׳ ביום בייחוד בשקט, שב
 גם לבלוט. הטבעי רצונך בגלל להסתבך

 ,* האחרונים הפירסומים
טו דווקא לך עשו לא
ב שתתרכז מוטב בה.

 ובענייני־ הלב ענייני
היצי במישור כספך.

 ממשיך אתה — רה
 מסויי־ בבצורת לחוש
 תלוי השינוי אך מת,
בהי רוצה את. אס בך.

 לכשתר־ זאת דחי שגים,
 בן בן־זוגך. מצב אי

השבוע. להמר לו כדאי — מאזניים

* * 4

 הרגיל, מן קשה פעילות לן צפוייה השבוע
 בשבוע כמו ממש בלתי״שיגרתית, וגם

 עליך יהיה שעבר•
כוחו כל את לאסוף

והנפ הפיזיים תיך,
במ לעמוד כדי שיים,

 עליך שיוטל שימות
ל תדע אם לבצען.
 חולשות על התגבר
תצ — שלן קטנות

לא השבוע נסה ליח.
לבזבז. לא עצמך נוס
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שכ באוזניו שהשמיעו מכוערים חשדות
 בהם ומצוי מבוססים, אינם הצעירים, ניך

 של מאד עלוב גרעין
 כבר הנזק אך אמת.
על מאמץ עשה ;נגרם

ה בטרם לתקנו, יון
לחלו אבוד יהיה מצב
 אותך ילמד זה טין.

להא שלא לקח, להבא
המוש בדותה לכל מין

 ולטרוח באוזניך, מעת
 תגיב. בטרם לאמתם,

 המדבר האדם קשת בת
אותו. עזבי כלל, לך מתאים אינו הרבה
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 חמיק- במאבק חדש פרק פותח א׳ יום
להס תדע אתה אם האישי. או צועי

ש לפני מסביב תכל
 כל את לשקול תקפוץ,

להי ולא האפשרויות
עק להתנגשויות כנס
סי לך יש — רות

להר מצויינים כויים
 עם פגישה לכת. חיק

תו בהירת־שיער נערה
 לבחירה אותן ביל

להח תצטרך מביכה.
אחרת :ומהר ליט,

 גדולה רומנטית הזדמנות תפסיד
בהיר. צבע לבשי — גדי בת מאד.
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 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
חדשים, באנשים בטבע, מרגוע למצוא

 זהו יפים. ובדברים
להיות שצריך שבוע'
ל :חצי־חצי מוקדש
 בייחוד ולבילוי, עבודה

ב ביקור להסתכלות,
 בזה. וכיוצא תערוכות

ה כל את תשקיע אס
התחו משני לאחד זמן
תמ אם תינזק. — מים
 תגרום — לדאוג שיך
לך. לזקוקים נזק
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 שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל —

בקו-הגנה. :בן־אדם
חזק, אותך תוקפים
 כיצד שתדע וחזקה
 להשיב כדי לפעול

למ או מילחמה־שערה
 בת הרעה. פני את נוע

 קנאית חברת — דגים
 אותו לקחת עלולה
 הוא אם אן ממך.
 ואת באמת לך חשוב

הפ אותו, מעדיפה
מתוק. לברנש ותזכי שיכלך את עילי

4
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מכתבים
סוריה נופח דמוהרטייה

 השבחים על במקצת לתמוה לי יורשה
 עיתוג־ של הקולנוע מדור עורך שהרעיף

 (העולם קידמה מר הסורי הסרט על בם
 הנכבד המבקר חיפש אם ).2087 הזה

 בחר הרי בסוריה, היצירה לחופש הוכחה
בלתי־מוצלחת. בדוגמה

במאמר, שהובא כפי העלילה, מתקציר
 למעשה עוסק הסרט כי להסיק מאוד קל
 בתקופת או 1943—1949 בתקופת או

 מישט- בסוריה שלטו שבהן ,1961—1963
ה היתה הימים באותם דמוקרטיים. רים

 ב- לשימצה מפורסמת הסורית פוליטיקה
 ובבחירות ממשלות בנפילת חוסר־יציבות,

הגדו ובהשפעה וחמישי, שני כל חדשות
 או איזוריים פיאודלים להם שרכשו לה

המדיניות. על עשירים סוחרים
 כמו שאירועים לחשוב הוא אבסורד

לממשל קואליציה כינון מערכודבחירות,
ב המתוארים פוליטיקאים, ושיחוד תית

 המישטר בתקופת להתרחש יכלו סרט,
 בסרט היום. עד הנמשך בסוריה הצבאי

 הצבא התערבות על רמז שום מצאתי לא
 ה- את למעשה מגנה והוא בפוליטיקה,

 שלפני בסוריה הרופף הדמוקרטי מישטר
 אך כמובן, זכותו, זו שנים. או עשור
האי את משרת הוא שבכך מאד חשוד

 בסוריה השלטת המפלגה של דיאולוגיה
 את חיסלה לא כי הטוענת הבעת׳, כיום,
 סילקה אלא בסוריה הדמוקרטיה ניצני

 לטובת מושחתים עשירים של מישטר
העם.

 הנכבד מבקר-הקולנוע שאת חוששני
 בסוריה שדווקא להוכיח הרצון הכשיל

 זו אם אין. ובישראל יצירה חופש יש
מ דוגמות להביא נא יואיל שלו, התיזה

יותר. שכנעות
תל-אביב אדני, דורון

מזהירה בדידות
 לנפץ הצליח כשר־הביטחון דיין משה

 במיל- בלתי־מנוצחים, היותנו אגדת את
 כשר־החוץ, דיין משה יום־הכיפורים. חמת
 ארצות- תתייצב כאילו האגדה את מנפץ

באמ וזאת ישראל מאחרי לעד הברית
 מר ושל שלו המגוחך חוזר,-ד,שלום צעות
לאמריקה. הביא שאותו בגין,

 ישראל את להביא הצליחו ובגין דיין
 הבדידות של למצב ביותר הקצר בזמן

 כלשהי אומה היתד, שבה ביותר המזהירה
 בת לכאריזמה תודות אי-פעם. נתונה
 תוכל ומשה, מנחם של העיניים שלוש

 בשעתה: גארבו גרטה כמו להכריז ישראל
לבד!״. — סוף־סוף

תל-אביב שריק, יוסף

השיטה סוד
 נוספת, אפשרות על חשבתם לא האם
 אולי 1 לארץ במפתיע דיין משה חזר מדוע

 לפניו, לארצות־הברית אשתו את שלח הוא
 ידיעת ללא מישהי, לפגוש כדי לארץ ושב

ז אשתו
רמת־גן הדר, א.

חלסה הסכנה
ל מתבקש בגין מנחם שר-המישפטים

עונ אח להקל המדינה נשיא בפני המליץ
 עקב בגין, מנחם ראש־הממשלה, של שו

 לו ולפסוק מתקדם, וגיל קשה מחלת־לב
 שנים, ארבע במקום בלבד חודשים ארבעה

 מניעים ומתוך הומאניטאריים מטעמים
כמובן. טהורים,

ומת־השרון וסם, דידי

 הממשלה: של הראש אל דחופה פניה
 כבר, לא זה לי שנערכה רפואית בבדיקה
 את יעלו דולאר מיליון 57ש- לי התברר
סבירה. במידה שלי החיים תוחלת

מגן נזה־ גנור, א.

 ראש־הממשלה, של הנועזת החלטתו
 ו־ התחבורה שר־הרווחה, שר־המישפטים,

 המדינה נשיא בפני להמליץ התיקשורת
 יהושע ציון אסיר את ממאסר לשחרר
 למען התנועה של מבניה אחד בן־ציון,

 חמורה בצורה מפלה השלמה, ארץ־ישראל
 בבתי-כלא היושבים בני־ציון שאר את

 לא ואשר דומים, מעשים בשל בישראל
 נימנו ולא מועד מבעוד הנולד את ראו
 את המרכיבים הפוליטיים הרבדים עם

כיום. הממשלה

ל מוחלטת בסתירה עומדת זו המלצה
 כי ראש־ד,ממשלה של הרבות הצהרותיו

והא הפשע תופעות נגד כוחו בכל ייאבק
אומ בישראל. באחרונה המתרבות לימות

 הנוראים, הימים ערב ניתנה החנינה נם
 אלה שבימים בגין ממר נשכח כנראה אך

 לבני- לכפר הוא ברוך הקדוש של תפקידו
 עדיין זד, לתפקיד וכי עוונותיהם, על אדם

מהעם. מנדט בגין מר קיבל לא
נין־יוו־ק טימור, יעקב

 (העולם החדשה״ ״השחיתות במאמרו
 שטיפת־ אבנרי אורי מר עושה )2089 הזה
 האדם, רעת ״רבה כי נקמה לתאבי מוח
 היום.״ כל רע רק ליבו מחשבות יצר וכל

 יחד המישטר את להצדיק כדאי לא אולי
 את ההורס שלו, השיפוטית המערכת עם

 כי אני, (מודה כמשמעו. פשוטו המדינה
 למישפטים אובייקטיבי להיות מסוגל איני

 אלא לרגליהם נר הצדק שאין בישראל,
 האזרח של השוד מדינת של הסדר הגנת

 חכמים: דברי ולנתח לעצור כדאי החלש).
 גנב.״ חורא אלא גנב, עכברא ״לא

תל-אביב זרחין, אלכסנדר אינג׳ינר

יהו של שיחרורו דבר היוודע עם מייד
 לש- שלא לעצמי חובה ראיתי בן־ציון שע
 היום. לסדר העניין על לעבור ושלא תוק

 שגורל אזרח, כל של שמחובתו לי נראה
 ״צדק״, כמו ושלמילים לו יקר המדינה

יש ו״דמוקרטיה״ האדם״ ״כבוד ״מולדת״,

 יכולתו כמיטב לעשות בעיניו, משמעות
מתרדמ הדומם הרוב את ולעורר להוקיע

תו.
 זקפה אולי בגין מר של מדיניות־החוץ

 אבל גאה, ישראלי אזרח כל של קומתו
 לא שהיא מדיניות־פנים גם יש במדינה

 מר נכשל הפנים ובמדיניות חשובה, פחות
 הראשון מהיום הדרך אורך לכל בגין

 ואת מעשיו את להוקיע יש לשילטונו.
בבוחריו. הנבחר האיש זילזול

קרית־שפוינצק, פישלר, אליעזר
חיפה

 שבו הסכנות שאחת בגין, מר על אמרו
 זו שסכנה סבור אני המוחלט. יושרו היא

חלפה.
תל-אביב טזרחי, חיים

 עומד דדה אמין אידי כי פזל לנו נודע
 שלו, הפילמדרשאל תילבושת את לשלוח

 הישראלי הצנחנים וסמל המדליות כל על
 מי על-ידי חד-פעמי לשימוש לירושלים,

 זו אין הלוחמים. צעדת פני את שיקבל
 אם הומאנית. מחווה אלא פוליטית, פעולה

 שילבש האיש הרי גדולה, מעט התילבושת
שונים. לממדים להתנפח כיצד יודע אותה

ארה״ב בוסטון, גרנות, עמרם

ה העולס 2091 הז


