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 הזהרתי אבל ׳מצטער,
 או מסעות לערוך שבוע
 לשמור תוכלי אס לכת.

 דומה מיסגרת־חייס על
 כה. עד היית בה לזו

 תקלי חדשים, בתנאים
 הבעיות. על במיקצת

 שתס־ מוטב — לא אס
שיפו על לחלוטין מכי
 בעל־שי־ איש של טו

ל לא — העיקר קול.
 ולא דבר בשום הגזים
 הבא שבת יום לריב.
 תכתבי אל נדירה. הזדמנות לך מגיש

ובא המתקרב רביעי ביום חשובים מכתבים

*  *  *

 לתת מוסיף החודש בתחילת שעבר הזעזוע
לא אולם אותותיו. את -

ש מה על לחשוב די
— לך עושה המצב
 לעשות גם חייב אתה

 אותו לשנות פדי משהו
 יפולה שאת זכרי מצב.
 עם בייחוד בפח, ליפול

אריה. או סרטן מזל בן
 את לנתק תהססי אל

 שיהיה לפני הקשר
ב בגד מדי. מאוחר

הגרוע. מצב־רוחן את ירומם אדום צבע
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 אינך שבעצם דברים על אשמה הרגשת
 את תטריד בהם, אשם

 השבוע. במשך מנוחתך
 לחופשה לצאת השתדל
 לבית־הבראה. מיידית

 נס־ בכסף. תחסוך אל
 קרוב אדם של יזנו

 עשוי לך לעזור אליך
אנו בצורה להעשות

 יפתי־ והדבר — נימית
 נסיונותיך מאוד. עך

ה מהמשברים להיחלץ
בכי להסתיים עלולים אותו פוקדים

* * *
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 עתידן, על מספיק לחשוב טורח אינן
 באופן מנתח ואינך

 האינפורמציה את נכון
תה אל לידן. שהגיעה

 בן עם מלהתייעץ סס
עבודה. בענייני זוגן

ה ההישגים על שמור
 הגעת אליהם גדולים

תפט ואל לאחרונה,
זכ — בתולה בת פט.

 לרמות שאי־אפשר רי
הזמן. כל כולם את

 מעשייך, את היטב ושקלי בדבריין הזהרי
עתידן. על חשבי גדולה. לצרה תיכנסי פן
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 על לסמוך לן שאסור העובדה למרות
הצ לן המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים היו
ביי רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב חוד
יום ג׳. יום ובמיוחד

לרו מתאים אינו ו׳
 יותר בו יש מנטיקה.

עוינות, השפעות מדי
מוצאי־שבת. על תהמר זאת למרות אן

ברע. תיגמר — מוצלחת בלתי בחירתן
לכן אותן, ללכוד רוצה היא !היזהר

̂ כל־כך מתנהגת היא
פר זה אין אבל יפה.
 זאת האמיתי. צופה

ה הפרצוף היא. לא
ב לן יתגלה אמיתי

 עוד לכן, הקרוב. זמן
אם !היזהר :הפעם
החלף — אמן אתה
 !המיקצוע את מהר

ב תגווע עוד אחרת
 ונדיב״ שקול היה רעב.
 זה. בשבוע ביחידות לצאת תרבה אל לב,

אותך. להטריד עלולה נשכחת פרשה
¥ ¥ *

מתחי המאזניים כפות
לכיוונכם. לנטות לות

 התחלתם אותו המאבק
 מיספר שבועות לפני

 יזיק כי נראה, ואשר —
עצמו. את הוכיח לכם,

 מתחילים אתם דווקא
ו הפירות. את לקצור

בהת שנראה כמו לא
להש סו0תה אל חלה.
 כדי במרפקים, תמש

 כנכונה. לכם הנראית הדרך את לפלס
* + *

 עלין, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 אותו השבוע. ייעלם
 ידע שבעבר נושה,
 יוותר תוקפני, להיות

 זה דבר במפתיע. על׳־ן
 מרץ, מישנה לך ייתן

 את להגשים לן ויסייע
ב העיקרית שאיפתן

ביותר. הקרוב עתיד
 חיי גם זאת, עם יחד

 בת- עם שלן, האהבה
יפרחו הקבועה, זוגן

 שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו
במקצת. עלין יעיקו השבוע, עליך
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 שמש משקפי אותך. מסגיר עינך מבט
דב להסתיר לך יעזרו

שית רוצה שאינך רים
 הינך בו הבית גלו.

לך, נראה אינו מתגורר
 בהחלפת מהרהר ואתה
— תדחה אל דירת.
ה השבוע. זאת עשה
 את מעכיר הזה בית

חמורה. בצורה רוחך
 השבוע רבים סיכזייך
החברתי. בסולם לעלות

 מההסתכנות, בו שיהיה דבר למצוא נסץ!
 מובטחת. הצלחתך עליו, לגבור תצליח אס

* * +
__ שאתה בטוח אתה

ב לבדן לעמוד מסוגל
אלא זו אין : לחץ

 או דגים בן אשלייה.
 לן לעזור עשוי סרטן

ל תסרב אם אבל —
 המצב את לו הראות

 יום אבוד. זה לאמיתו,
הש בתחילת וב׳ א׳

 שפע לן יביאו בוע,
 צרין הזדמנויות. של
לבן. לבשי קטן. מאמץ עוד לעשות רק

* * *
ש אתגר מחפשים אתם
 ההזדמנות את לכם יתן

 עליונותכם. את להוכיח
ה תשרה התלהבותכם

התל של אווירה שבוע
הסוב אלה על הבות

ל כדאי אותכם. בים
 שנה היא שהשנה הזכיר
 דגים מזל לבני טובה

 לכן, להינשא. החושבים
 להזדרז אולי מוטב

סיומה. אל להגיע עומדת

זו*

מכתבים
טסים כולם

 אנוואר מצירים, נשיא של הצפוי ביקורו
 ניצחת הוכתר, !מהווה בישראל, אל־סאדאת,

מדי רק הליכוד. ממשלת מדיניות לצידקת
 הערבים את לשכנע בכוחה יש זו ניות

 ולא פניכדאל־פנים עמנו ידברו לא אם כי
 לשום יגיעו לא אחד,■ לשולחן עמנו ישבו

פתחון.
בת-ים דבש, אהרון

 !תוכניתו את סאדאת וממש אומנם אם
 הכנסת בפני ולהופיע בישראל לביקור לבוא

 שאפילו דבר בכך יעשה הוא בירושלים,
 הפחה עשו: טרם האמריקאים ידידינו

ישראל. של כבירתה בירושלים
תל-אביב צדוק, נחום

 הטיסות על הנסיעות מס את הורידו ...רק
 וסא- בגין כולל כולם, קורה: מה ותראו
לטוס. מתחילים דאת,

ראשון־לציון צבי, ?ן.

 ב!מאמרו אבנרי אורי שכתב למה בניגוד
 נוכחים אנו השנה, כאיש בגין מנחם על

 עצמן משל דינמיקה יש למילים שגם עתה
 דרמתי באורח לתרום מסוגלות הן וגם

.המציאות. פני לשינוי
ירושלים זמיר, יעקב

אידיאולוגיה במקום כיסאוד־ונוה
 בגין לממשלת ד״ש של הצטרפותה עם
 הימין שלטון את להוריד הסיכויים אפסו

 בתולדות לראשונה פרלמנטריות. בדרכים
מקרי אנשים בארצנו, הפוליטית התרבות

האמי האינטרסים מזבח על עצמם את בים
 תנועת את לשכוח אין העם. של תיים

 ״שינוי״ אנשי בעוד הממשלה, לעבר האיגוף
 פופ־ ליעד ■בהגיעם הטעייה. ככוח ׳נשארים

 הפתוחות לזרועותיהם האסים ארבעת !לים
ושמחה. מנחם ישל

 של מפוארת דרך לקיצה הגיעה !בכך
 זו חירום בשעת ורעננה, צעירה תנועה

ולמולדת. לעם
 את העדיפו שמפלגות קחה פעם לא

 ד״ש אך האידיאולוגיה׳, במקום הכסאו׳לוגיה
היש בפוליטיקה חדשות נורמות העמידה
ו למדינה באח גדולה חוח אכן ראלית.
 לנשוב שהתחיל חמסין, ׳בכנפיה הביאה

 בכנפיה הביאה היא בפנים. ד״ש מאז
 מהר ירח שימצאם ומי לחוב דולארים

 מט״ח. חשבון ויפתח הקרוב הבנק לסניף
 ושאר מעלימי־מם איו גנבים, גם אין מאז

 :הד״שאים שאומרים וכפי ספקולנטים,
!״כאן היה גדול ״שינוי

אילע קיבוץ הרפזי, שמואל

ברווז בל בדיד
 ה- שהעניק הראיון למקרא הזדעזעתי

ידי לכתב גור, מרדכי רב־אלוף רמטכ״ל,
 ביקורו את להציג ניסה בו אחרונות, עות
 אומנם אם הונאה. של כמסע סאדאת של
ה־ האם הרמטסל, שחשב .מה באמת זה
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שהשנה לפני

 חשיפת על בפומבי להכריז היא שיטה
הצ החוכמה מן היה לא בלום המזימה?

 מנת על זו, ידיעה בסוד לשמור באית
 עצמם שהם למלכודת המצרים את להכניס

? הכינו
תן רמת־גן לוי, אי

דפידות

 ערב הרמטכ״׳ל שהצהיר זו כמו הצהרה
 ברור ניסיון היא ;מצרים, נשיא של ביקורו
האלו כאשר בשעתו, הביקור. את לטרפד

 טעו זורע ומאיר הרכבי יהושפט פים
 מים״, ״!ברווזי בפרשת שעוררו בפאניקו;

 היסס לא המפורסם, הגיוס תרגיל הוא הלוא
 להענישם בן־גוריון דוד ראש־הממשלה

 הטורה גור מוטה שעורר הפאניקה ולסלקם.
 את מיד להסיק היה הממשלה ועל יותר

מתפקידו. ולהדיחו המסקנות
תל-איביב וייס, גבי

מעוותים מגיעים
ול וןעובלש הערכתי את להביע ברצוני

להק מצאו!לנכון כי על הסוד, אלי עורכו
 )2097 היזה (העולם !מערכת מאמר דיש

 מדינת־ של הראשון נשיאה של לזכרו
 הפרופסור ישראל,

 אמנם וייצמן. חיים
 ובמוב- במאמר יש

 על ביקורת אותיו
ומח המדעית דרכו

 — ויייצמן של שבתו
 עם מסכים ואינני
 ותוכנהיי״של רוחה

 אך — זו ביקורת
ל ההתייחסות עצם

כשל היא תאריך
מח חיובית, עצמה

כבוד. ומעוררת נכת
רחו כיליד לי,
 ל״אר- וכשכן בות
בפי כונה (כך מון״

 וייצמן, היו הנשיא) בית הרחובןתים
פשו מלכותיים, והופעתו, מעשיו דמותו,

הד ילידי דורי, בני כל כמשמעו. טו
 את ועמוקה רבה בהערצה נושאים רום,
 הפו־ המי׳מסד הראשון. נשיאנו של זכרו
 של היוו בשלהי יכולתו, בכל עשה ליטי

 להשכיח מנת על מותו, אחרי וגם וייצמן
 שנערכה האזכרה גם וזכרו. פעליו את מלב

 הראתה לא ברחובות באחוזת־הקבר השנה
 קוד- מדרכי לשנות נוטה החדש שהמימטד

 שד- ירק נכח המהפך ממשלת מסל ימו.
 כשאר־ קדיש שאמר וייצמן, עזר הביטחון

הדגול. המנויה של בשרו
סבו הם טוייצמן ׳להתעלמות המניעים

 בדור עוד כי ׳תקווה אני ומעוותים. כים
 זאת עם הזה. המשווע העוול יתוקן הזה

 מסוגל שיהא ההיסטוריון בי בטוחני
 יוה-,לין על הנכונה בפרספקטיבה ?השקיף
 ל- לייחס יידע במולדתו, עמנו ׳תקוימת
 הוא ילו הנעלה המקום יאת ולפעליו וייציטן
ראוי.

דפידות, (״מיש״) מיכאל
רחובות

מיל,ח של כוחה
 ירוחם לבין פרץ יהושע בין ההבדל מה

 במילת ועשה: אמר פרץ יהושע משלו
 נמל שערי את סגר מפיו שהוציא אחת

 מיד. פסקה העבודה וכל בדיה על אשדוד
 כי טלוויזיוני בראיון מסר משל ירוחם
 את לסגור יוכל מפיו שיוציא אחת במילה

 המדינה כל את ולהשבית הארץ שערי כל
ההבדל? מה אז יחפוץ. רק אם כולה,

תל-אביב איילזן, שמואל
מש של התנהגותם על ולהגיב ׳תרשו!לי

 לדבריו שהפריעו ההסתדרות, ועידת תתפי
 נציגי אלה אם בין המדינה. נשיא של

 אני — לא יאם ובין עלי שמקובלת מפלגה
 ונציגיו. העם נבחרי הם שאלה מתביישת

 אישים ״שבו הנוכחים בין בי לשכוח לנו אל
 מציגים אנחנו פרצוף איזה מחו״ל. אורחים

 לכבד יכולים יאנו אין כאשר העולם בפני
שלנו? המדינה נשיא את

תל־אביב דן, דליה

 לנהוג ההסתדרות ועידת של סירובה
 את ולברך הקודמת הוועידה של הקו לפי

הש למען ״מאמציה על ׳ישראל ממשלת
 וקט- עיניים מנקרת צביעות הוא — לום״

 הליכוד שממשלת למדות מסלידה. גוניות
 להביא העשויה במדיניות נקטה לא כה עד
 ממשלות של המדיניות הדי — השלום את

 לא במאומה! שוינה היתד. לא המערך
 אך בגין ממשלת מעשית. ולא עקרונית
 ממשלות!אשכול, של המדיניות את ממשיכה

הסיס בגווני שינוי קצת עם ורבץ, גולדה
תגו ומבישה מצערת גיסא מאידך מאות.

■שפגעו בוועידה, הליכוד אנשי של בתם
)8 בעמוד (המשך
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