
 שלך, האינטואיציה על השבוע תסמוך אם
המ לקבל תהסס ולא

במי חשובות לטות
 עומדים הכספי, שור

 רבים סיכויים לרשותך
 מצויינת עיסקה לעשות

 עתידך את ולהבטיח
ההח אם ימים. לאורך

 הפעל בידך, אינה לטה
 על השפעתך מלוא את
 והשתדל הסמכא, בר

בדבריך. אותו לשכנע
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 לא שמעולם אז־ס מצד צפוי בלתי מחווה
 כדורש בעיניך נחשב

 להבהיר עשוי טובתן/
סתומים, עניינים כמה

 למקור קץ ולשים
 אדם אותו בעיותיך.

 יותר עוד למענך יעשה
 לו תאיר ואם מזה,
 הוא שבוע, בסוף פנים
 בפניך לפתוח עשוי

 קוסמות אפשרויות
 לכן החברתי. בתחום

מסרב. שאתה לפני שנית שתחשוב כדאי
* ¥ ¥

 !חשש אל כן על מאד. טוב הטוב שמך
 לך, שנראים דברים לעשות יכול אתה

 בת מדי. רעשניים אולי,
הצב השמלה תאומים,

דוו השבוע היא, עונית
 את שתבטיח זו קא

 אלה ברבים. הצלחתך
ו לאלרגיות הרגישים
 מוטב עור, למחלות

ל השבוע יצאו שלא
 העומדות אלו מרחקים.
 להן מוטב — להינשא
 תוכניתם את לדחות

זה אין לזמן־מה.

תאוחיס
לבילויים. שבוע

ני 21 ו  - בי
לי 20 ביו

+ ♦ *
 בכל במייוחד, טוב יום הוא ראשון יום

 המין עם שלך הקשרים
 להסתדר תוכל הגברי.

 השבוע בעסקים רע לא
 נטייתך את תרסן אם

דב על ללחום הטבעית
 להם שאין קטנים רים

ורק יתירה, חשיבות
 השבוע, אותך. מרגיזים

 תחומים לך לחפש נסה
 בזמן לעיסוק חדשים
לך. יש אשר הפנוי
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 מן קשה פעילות לן צפוייה השבוע

 בלתי־שיג- וגם הרגיל,
ב כמו ממש רתית,
 יהיה שעבר. שבוע
 כל את לאסוף עליך

וה הפיזיים כוחותיך,
 לעמוד כדי נפשיים,

 עליך שיוטלו במשימות
להת תדע אם לבצען.

קט חולשות על גבר
תצליח, — שלך נות
 עצמך לאנוס נסה
השבוע. כסף לבזבז לא

!חולו11
ט ס גו או  ־י ב

ר ב מ ט פ ס ב
ג2

22

תאזנ״ם

 — מאזניים בן שלך, היום הוא שני יום
 ̂ לך מותר סוף־סוף

 תיזהר אך להתאהב,
 הראש. את לאבד לא
 החלטות תחליט על

כס בעניינים גורליות
לווי תיכנס ואל פיים,

 עם מיותרים כוחים
 בת לעבודה. חבריך

הס לא אם מאזניים,
 כל את לבזבז פקת

 במכירות שלן הכסף
עכשיו. זאת שתעשי כדאי העונה סוף

¥ ¥ ¥

ב השבוע תעמוד אם
ה מביכה בעייה פני

מיש־ בבירור קשורה
רש עניין הסדרת פטי,
 צפוי בלתי מגע או מי,
 שלא מוטב הרשת, עם

ב הטיפול את תדחה
מייד, בכו התחל עניין,

המת־ אדם של בסיועו
זה. עניינים בסבך מצא
להב עלול כזה אדם

 שדי־ כפי מזהיר אינו שמצבו לך היר
 של ממושכת תקופה תעבור

יסתדרו.

מכתבים

נ1ון1[
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 וכ מית,
שהעניינים עד ואי־נעימות מתח

ר 2ג טב ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ בד

 עם לזוז נכון היה מנוסה, למלח בדומה
 במקום תיתקע שלא — העיקר רוח, כל

הת תקבל שלא אחד,
 מרחיקות חייבויות

 תבטיח ושלא לכת,
 עשוי אתה הבטחות.

 לאשה צער לגרום
ל עשוי וגם מבוגרת,

 עם ניתוק לידי הביא
טו את השוחר גבר

 שבוע זה אין בתך.
רומנטיים. לקשרים

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א נו בי

ן[י(1
אר 19  - בפברו

ס 20 ר מ ב
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 לדאגה תיתפסי אל
 כשתבחיני רוח ולמצב

 החיוור בגוון שני ביום
ובר פניך על המרחף

 שאת המוזרה גישות
או הסובב כלפי חשה
 שהרגשה לן דעי תך.

נסי מהר. תחלוף זו
__ זו, מהרגשה ליהנות

 ואל בעצמך שילטי אך
האי ריגשותיך את לנצל לאיש תתני

הי אם ואהבה. חום השופעים מהיים
 את ימים לכמה דחי קצרה, כרותכם

 אליו, האמיתי יחסך בקביעת החלטתך
בו. רוצה ואת לן ברור שהכל למרות

 על לכפות תנסה אל
מצ אחרים ועל עצמך

 אך נוחים, בלתי בים
 שהחברה משום ורק

מ הישמר זאת. דורשת
 פנימיים דחפים פני

לבע־ פתרונות למצוא
קיי אינן שאולי יות
המו מישהו כלל. מות
ה מאחורי בחוטים שך

 ויותר יותר יגלה קלעים^
 שאתה הלב החודשרמורך בסוף נוכחותו את

להת בעדך מונע אנשים, בנוכחות מגלה
לאהובך. אהבה יותר תני בעבודתך. קדם

 תהיה השבוע באמצע
ב להרהר הזדמנות לך

בהש בחיים, דרכך
אינ שיחה של פעתה

 שאתה אדם עם טימית
 הוא אמון. לו רוחש
 אותן, לשכנע יצליח

לה מסוגל אתה כי
 מכפי יותר הרבה שיג

 אם כה, עד שהשגת
ותפ עצל פחות תהיה

 היצירה כישרונות את תח
מהחלטות הימנע — דלי

■380

 בן שבן.
נמהרות.

 או לא־מחייב, פלירט
 קצר אהבהבים רומן

 בת לך, צפוי ומרגש,
 סוף לקראת דגים,

ה בתחילת או השבוע,
ל השותף הבא. שבוע

 יהיה לרומן או פלירט
 עד בו ראית אשר גבר
ותו־לא, ידיד רק כה

ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נדמה שלכם האהבה

 לו האביר־על־הסוס־הלבן זהו כי לך יהיה
— העסקים בשטח השנים. כל ממתינה את
משונה, היא שקיבלת ההצעה חדש. אין

היזהר. נכונים. הם בה הכלולים הפרטים אך

ף לרכע ולוא האמין מי
 הבחירות אחרי בילבד חודשים חמישה

 ויתור תוך בוחריה בפרצוף ד״ש ירקה
 את מגדיר המילון עקרונותיה. כל על ציני

 דיעה או מוסרי כ״עיקר עיקרון המילה
ב ד״ש של התנהגותה לאור מוסרית.״

ל שלנו ללשונאים מציע הייתי אחרונה
 את או עיקרון, המילה הגדרת את שנות

״מוסר״. המושג הגדרת
ירושלים הרץ, יהושע

 שבו מדינית״ ״שעת־הירום של הנימוק
 כניעתה את לתרץ כדי ד״ש השתמשה
לקו להצטרף על־מנת לליכוד המוחלטת

כל גרועה. בדיחה אלא אינו אליציה,

 אחת שעת-חירום היו המדינה של שנותיה
 אלה כמו אינטליגנטים מאנשים רצופה.

 לתירוץ לצפות היה ניתן בד״ש הנמצאים
יותר. מתוחכם

תל-אביב שרוני, צכי

 ייגאל על הזועמים אלה את מבין ...איני
עק על לוותר שהחליטו על וחבריו ידין

 מה- בנתח לזכות על־מנת תנועתם רונות
 שהם לנו להגיד רוצים הם האם שילטון.
 שהבטיחו במה אחד, לרגע ולוא האמינו,

 ורובינשטיין? תמיר ידין, האדונים להם
ה אצל ולא בשיכלם לקוי משהו כך, אם

מד״ש. הנכבדים אדונים
תל־אביב אושרי, נחום

'73 לאפסום
 משה שר־החוץ הצהיר ברדיו בראיון

 אנחנו בז׳נבה, אש״פים יהיו ״אם כי דיין
 וארו- וחלק חד הביתה.״ ונלך נקום בענווה
 ענה יהיה?״ מה ״ואז, לשאלה: גאנטי.

 יהיה ״לא לו: האופייני בקיבעון דיין
כרוני. ׳73 לאפסוס :האיבחון דבר.״ שום

הכרמל טירת גחן, אכרהם

באח החלות הרבות התהפוכות לנוכח
 רבים ישראל, של במדיניות־החוץ רונה

לממ דיין הצטרף בכלל מדוע השואלים
 דיין ביותר: פשוטה לכך התשובה שלה.

 הסארקו־ לאוסף בגין את לצרף מעוניין
שלו. פאגים
 יורשה החדש, בשילטון דנים כבר ואם

הישר הטלוויזיה על זעמי את להביע לי
 רק מוסוליני על הסרט את המציגה אלית
במאי. 17ה־ לפני זאת עשתה ולא עתה,

גבעתיים קאופמן, יופי

 ההפכפכים, מהלכיה שבכל לי נראה
 בגין־דיין, בראשות הממשלה של כביכול,

 תנאי, שבכל :מנחה קו איזה בכל־זאת יש
 המפולפלות הנוסחאות בכל שימוש תוך

 חייבים בלתי־חשובים, מישחקי־מיל־ס ותוך
 לאפשר על־מנת זאת וכל לז׳נבה. להגיע

 שכל המישפט, אותו לומר לראש־הממשלה
 לפחות לומר חייב ישראלי ראש־ממשלה

 ״אני :שלו הקדנציה במהלך אחת פעם
 כי בעיניים, ישר הזה לעם להביט יכול

 או ותאמינו השלום.״ למען הכל עשיתי
 של הפתיחה במושב נשב רק אם — לא

לו. יאמין הזה העם ז׳נבה, ועידת
צה״ל שוסטר, חזי

עז־תכאי חנינח
כללית חנינה חוק לחקיקת מתנגד אינני

 אך המדינה, של השלושים חגיגות לרגל
 :הבאים התנאים ימולאו אם רק זאת
 על מיקרה בשום יחול לא זה חוק 6
החנינה. חוק יוזמי
ב ששירת מי על יחול לא החוק >•
 עד ו/או הנוכחית בקדנציה תפקידו תוקף

בממש כשר לתוקפו החנינה חוק לכניסת
 — זאת כל כנשיא... או כנסת כחבר לה׳
 חריגה הבחירות, חוקי על עבירות על

 סמכויות של לרעה ניצול או מסמכויות
אישית. טובת־הנאה לשם

תל-אביב גרינהדט, רון

1 התפטר אריק,
 פעילותו מיסגרת של חוקית בדיקה כל
 שלאריק לתוצאה מביאה בממשלה כשר
 כשר. לתפקד חוקי תוקף כל אין שרון

 היא מכך לנבוע החייבת היחידה המסקנה
המיידית. התפטרותו

 בממשלה שר שעל קבעה אשר ועדה
 וניהול מפעלים על מבעלות ״להתנער״

 בניגוד עומד שניהולם מיסחריות חברות
 אינו שרון אריק משרדו. לענייני אינטרסים

 החווה על לוותר שהצהיר, כפי מתכוון,
אשר. ועדת החלטת למרות שלו החקלאית

 שרון אריק אחר הנוהה הציבור גם
 את ולהעיר להבין חייב עצומות בעיניים

 לשמש שר שעל מנהיגו, של תשומון־ליבו
ה ולוא בדרישות ולעמוד אישית דוגמה

 יוכל העת שבבוא כדי ביותר, מחמירות
 בעיתות רק ולא מרעיתו, מצאן גם לדרוש

מילחמה.
תל־אביב יהג, דן

פאריס פגם
 שלום למען הבינלאומי הכנס על בכתבה

 )2094 הזה (העולם בפאריס שנערך צודק
 לפרדמער־ אש״ף את לחלק ניסיון נעשה

 מסקנה לקביעת עד ולפרו־סובייטים, בים
 ה־ ״ליסודות והיא: לדעתי, בלתי־נכונה

 יותר הרבה קל הצדדים משני פרו־מערבים
 ליסודות מאשר ביניהם להסכם להגיע

ב הדוגלים אש״ף אנשי הפרו־סובייטים.
 לשלום קרובים פרו־אמריקאית׳ אוריינטציה

 את המשרתים מעמיתיהם יותר הרבה
ברית־המועצות.״

 של רחבה חזית הוא שאש״ף להבהיר יש
 הקו הוא הקובע הפלסטיני. הערבי העם

ה במועצה שנקבע אש״ף, של הרישמי
 קו לפי בקאהיר. שהתכנסה שלו אחרונה

 מוקעת המועצה בהחלטות אש״ף. פועל זה
 על באיזור, מדיניותה על ארצות־הברית

 בזכות ברורות להכיר ממשלתה אי־נכונות
 העצמאית מדינתו להקמת הפלסטיני העם
 באש״ף להכיר ארצות־הברית -סירוב ועל

 הפלסטיני. העם של הלגיטימי כנציגו
 רבה בהערכה זוכה ברית־המועצות ואילו

 תמיכתה בזכות קאהיר, מועצת בהחלטות
וכ הפלסטיני. העם של הצודקות בזכויות

 בזכויות הן מכירה ברית־המועצות ידוע,
 הישראלי, העם בזכויות והן הפלסטיני העם
 ישראל בין הדדית הכרה למען פועלת והיא

הערביות. והמדינות
 ברית־המוע־ בעמדת פסול כן, אם מה,
 עם — חדש מצב נוצר גם כעת צות?

 הסובייטית־אמריקאית. ההכרזה פירסום
ל מסכימים הערביות והממשלות אש״ף

ז׳נבה. ועידת לכינוס כבסים זו הצהרה
 בישראל מתקדמים שכוחות ייתכן האם

פרו־מערביותז מנטיות לגאולה יקוו
 במועצה כזכור בישראל. לנו, שנוגע ומה

 רישמיים מגעים לקיים הוחלט בקאהיר
בישראל. המתקדמים הכוחות עם ופומביים

 מעל אמר חורני, עבדאללה אש״ף, נציג
פגי לקיים ״החלטנו :פאריס בכנס הבמה

 הסכמתנו משום לא רק״ח עם רישמית שה
 למאבק הסכמתנו משום אלא לקומוניזם,

 שלום ולמען הכיבוש נגד מנהלת שרק״ח
 ה־ עמי וכל ישראל עם באינטרס צודק

איזור.
 בו שהשתתפה בכך פאריס כנס חשיבות

 בין ובה, אש״ף מטעם רישמית מישלחת
 ה־ של הפועל הוועד חברי שני השאר,
 היו בכנס אש״ף נציגי ונאומי אירגון,

אש״ף. מוסדות דעת ועל אש״ף בשם
 עיסאם ד״ר הדגישו בלונדון במיפגש

ש פעם בכל חמאמי, סעיד וכן סרטאווי
 אבל באש״ף חברים הם שאומנם נאמו,

 ביל- עצמם דעת על הם במיפגש דיבריהם
בד.

 מכל מישלחות 60 השתתפו פאריס בכנס
 הודגשה הסיכום בהכרזת אולם תבל, רחבי

)8 בעמוד (המשך
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