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 טעלתת הגדול העננה
 עדייו מעליך, והוסרה

 ב־ לזוז לד מאפטיי*
 הר- החופשיות מלוא
 טלה מול לבני צוייה

 דע על־כו אופיניים•
 בשקט, הכל את לקחת

 וללא יחסית, בשלווה
 של שבוע זהו היגיון.
 זכרון, ושל תיכנון
 עבודת״בית של שבוע

 ביתן. יפקדו ידידים ביצוע״חוץ. של ולא
¥ * *

ש והמריבות הוויכוחים
 לא להם שותף אתה

המתח, להפגת יעזרו
ל־ לן יגרמו רק אלא

הי במייוחד דפרסיה.
 עד מאי־נעימויות מנע
 תתחיל אז ראשון. יום

המתח. בהפגת להרגיש
סבלנות. בהרבה התאזר

רציני, טוב, סרס ראה
ו חברה, עם או לבד,

 רגילה. בלתי הנאה לך שצפויה תיווכח
¥ ¥! ¥

 תאומים מזל בת לך גם
 אבל — אהבים יום יש

ה רציני. יותר חרבה
 א׳, יום הוא שלן יום
 את ממנו להפיק דעי

ב צרות המכסימום.
 בריאותי ליקוי עבודה.

 זח יהיה. שבקלים. קל
התפרצו מלווה שבוע

 בעניינים עצבים יות
 יהיה בסופו אך שונים,
 ערך, דברי אר תכשיטים בקנותך מתוק.

מהימן. מיקצוע בעל איתן קחי
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ה־ הטבעית, יהירותו
 בחוסר־ביטחון כררוכה
 אותך תוריד משווע,
 תדעי לא אם שאולה,

ול שניהם את לרסן
אמי מידה להס הוסיף

ש הומור, חוש של צה
ה מתכונותיו אחת הוא

ש־ לא זה ביותר. יפות
א__________ ו אותך: רוצה לא ה

 שאת בטוח. שהוא זה
 את לו גלי !קדימה — אז אותו. רוצה לא

 עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה ד,אמת.
 שאיפתו. וכוח התקדמותו את לבלום

* ¥> ¥
 בלתי־ כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לן
אמ :דאגה אל מבין•

אן קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה
 היותר בעתיד כבוד.
צעי לן צפוייה רחוק

ב קדימה ניכרת דה
___________ יחד הכלכלי. מישור

ניכ התפתחות עם
 בנות בקרב להצלחתן הקשור בכל רו*

 מפתה — שקיבלת המכתב היפה• חמין
 יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו עני /ומרגיז.

¥ ¥, ¥
ה במצבו לטובה שינוי
במיקצת. המסובך כלכלי

במ ידידים תמצא אתה
 על מתקבל הפחות קום

ש דע זאת, עם הדעת.
ב־ אליו מתייחסים הם

 היזהר חוסר־התחשבות.
יותר, ועוד מהפכפכים,

הפכפ מנשים כמובן,
 לחולמנות נטייתו כות.

 תסבו ולרומאנטיקה
 אס אזי, לא־לו. במריבה השבוע, אותך,

 — הזולת לענייני האף את תכניס כבר
וביושר. בכבוד המלאכה את לפחות סייס
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 אצלך לגרוס עשוייה חשובה בלתי תקרית
 עשוייה את :כמף תבזבזי אל למשבר.
 לא אס חוסר־פעילות, של לתקופה להיכנס
 האדם עם בקשר תבואי אם או תזהרי

 כך, משום הלא־נכון.
ל להתחייב לא מוטב
תחלי אס ארוך. טווח

 או א׳ בימים לנסוע טי
 דבר ששוס היזהרי ב׳

 תלוי יהיה לא חשוב
 מפני הישמרי במסע.
 את אם בייחוד גניבה,
 למרחקים לנסוע עלולה

ל תנתני אל ארוכים.

בהיר. לבשי השפעה.
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 ג- אותותיו את נותן העגום רוחן מצג

יוד אינם הם כמגע. איתן לבאים יחסן
 סיבה לן יש כי עים

 להיות מוצדקת־מאד
 ולכן ועצבני, ממורמר,

 מוכנים אינם גם הם
התפרצויו את לשאת

 את לשמוע או תיו
לעבו ביחס גערותין.

ה בדרן בחרת דתן,
ל נכון הייה נבונה.

להש מבלי וויתורים,
תצליח. אז עצמן, פיל

¥ ¥1 ¥
 אתה אם אבל במייוחד, נוח יהיה לא זה

 ה־ כאב־הראש להסתכן. יכול אתה רוצה
 עם הפגישות בטווח־קצר, הצרות ריגעי,

 תדע רק אם שקולים, אלה כל — שונאיך
ההיש על־ידי להתמיד

 וכוח־ הרציניים גים
 על־ידי שהתפתח הרצון

 מיקרה התפנית. עצם
להת עשוי בלתי־צפוי

 תיזהר, לא אס גלות׳
אי איבה של כתגלית

 אל קינאה. של או שית
ממנו. שנפגעת לו תראי

____________אדישים פנים העמידי
איכפתיות. י לא ושל

¥ ¥ ! ¥

 הסמוייה, למורת־רוחן ואולי להפתעתן,
 להסתדר העיסקיים העניינים מתחילים

 חייב אתה להפליא. —
 בת- של בדעתה לשאול

תק לא גם ואם זוגן,
— דבריה כל את בל
 את שוחרת שהיא דע

 הרבה ורואה טובתן,
 מסוגל שאינן דברים
 ריתחת- מתון להשיג,
גדי, בת חושים.

 אינו שלן בוח-הרצון
מספיק. ומשכנע חזק

¥ ¥ ¥
נ

מו אינה הסתבכת, בה הטיפשית המריבה
 מצב־רוחך. את ומקלקלת אחד, לאף עילה

 ולעיסוק יופייך, לטיפוח זמן להקדיש נסי
 כתפייך על לשאת במקום בתחביבייך,

 העולם בעיות כל את
הש סוף לקראת הזה.
 לנתק עלולה את בוע

 ב־ חשוב, אישי קשר
 מעשית בדיחה עיקבות

ב באוזנייך, שהושמעה
 שלדעתך אלה נוכחות
 בצורה אותה יפרשו

 זאת, תעשי אל מוטעית.
 זה בסופו־של־דבר, כי
לבן. לבשי ישתלם. לא

מכתבים

 ־ בנובל־בר ;
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ר 21 ב מ צ  ־ בד
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העגיסה סיפור
 העובדה את הדגשתם אתם שגם מאחר
 של עניבתו על שהציור )2099 הזה (העולם
 אלא צלב־קרס, של ציור היה לא סאדאת

 הפוך, צלם־קרס להזכיר שיכול דגם
 טאקט חוסר של מעשה זה שהיה דומני
 סאדאת את להביך צריך מדוע זאת. לאזכר
הגדולה? בשעתו דווקא

חדרה גדיש, מאיר

ה העניבה את סאדאת ענב אומנם אם
בי בעת שלו העיניים מפורסמת-ומנקרת

 יעירו שמלוויו היה כדאי ביד־ושם, קורו
 שנערך בטכס שיופיע היה עדיף כך. על לו

העלו עניבה עם מאשר עניבה ללא שם
יהודי. כל של ברגשותיו לפגוע לה

תל־אביב כהן, חיים
 הנשיא ענב ביד־ושם ביקורו בעת •

את תמונה). (ראה אחרת עניבה סאדאת

 נובל פרם לו מגיע להתפטר. צריכה הפרם
לאז! לשלום!

ניו־ג׳רסי, מרכוס, יוסי
ארצות־הברית

 מצריים מחושך :ירושלים־קאהיר יחסי
 שערא- לצפות נוכל עתה גדול... לאור
 אלופי עם לפגישה להזמינו יבקש פאת

 בשם: חדשה רשימה שתוגש או צה״ל,
. לכנסת. הבודד המדינאי א.ס.,

פתח־תיקווה אברמסון, חנן

 הגדולה הכתבה את הכתרתם שלא חבל
 בכותרת: בישראל סאדאת של ביקורו על

הימים. שלושת סאדאת
תל-אביב עמנואל, ידידיה

להיס יכנס 1977 בנובמבר 20ה־ יום
 מצריים נשיא של הופעתו בשל טוריה

ב הכנסת דוכן מעל אל־סאדאת אנוואר
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 בהשקפתן, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאד קל במעשיין, ובלתי״קשורה

 לעשות אותן לחייב או במלכודת אותן
 ל- אומנם, מביא, זה רוצה. שאינן ^מח

 ולאפס-מע- אוזלת־יד
 אבל — מצידן שה
 הצרות בבל רוצה מי

ש מוטב לכן !הללו
 מה איתו יחד תחשבי

מ באמת, רוצים אתם
 או הדדי ויתור תון

הד אי״הסבמה לפחות
 ברורים דברים דית•

 הישמרי מצרות. יחלצו
לבן. לבשי מצננת.

4^  ¥
זניט

ר 19 א רו ב פ  - ב
ס 20 ר מ ב

״שטרן״.) שד (צילום ושם׳׳ ב״יד וסאדאת האוזנר
האחרת העניבה

 ענב הוא זו אסוציאציה שהולידה העניבה
 באותו שנערכה החגיגית העבודה בסעודת

הערב.

 עניבות שתי סאדאת הנשיא ענב האם
 הדומים ציורים הופיעו שעליהן דומות,

 עם תמונה ראיתי בעיתונכם לצלב־הקרס?
אח בעיתונים אבל הפוך. צלב־קרם דוגמת

מש מופנות כשקצוותיו הצלב הופיע רים
לימין. מאל

תל־אביב חפץ, צבי
 תמונות כמה העניבה. אותה זוהי •

 דגם גם בהן נראה ולכן במהופך הודפסו
הפוך. העניבה

הימים שלושת סאדאוג
 קיסינג׳ר, הנרי לד״ר הכבוד כל עם
תרו על לשלום נובל בפרס כידוע שזכה
 שריצותיו אני סבור בעולם, לשלום מתו

 כאין הן למדינה מדינה בין המטורפות
 מנהיג של האיטית הליכתו לעומת וכאפס
בכנסת. הנואמים דוכן אל ערבי

 מצריים נשיא תרם האחרון בצעדו
 השלום לקידום רק לא אל־סאדאת אנוואר
העו בכל לקידומו אלא התיכון, במזרח

 גובר וכנה טוב שרצון הוכחה זוהי לם.
 חושב אני לכן והחשדות. השינאה כל על

 המכובד הפרם את יקבל לא סאדאת שאם
את יקבל מי הקובעת שהחבורה הרי הזה,

 זה היסטורי נאום של משמעותו ירושלים.
 כי ישראל, למדינת מהתייחסות? חורגת

 עצם בעולם. מדינות להרבה נוגע הוא
 מהווה הקיים, המדיני במצב לישראל, בואו

דיפלומאטי. מהלך של מלאכת־מחשבת
 בחיוב מתייחסות המדינות שרוב בשעה
עצ להגדרה הפלסטינים לשאיפת ובאהדה

מפי שמענו משלהם, מדינה ולהקמת מית
 ונציג בגין מנחם ,ראש־ר,ממשלה של הם

 שלילית עמדה פרס שמעון האופוזיציה
הת באמצעות הוסתרה היא זה. בעניין
הפלסטי של משאיפתם מוחלטת עלמות

 תיאורטית והכרה בגין של בנאומו נים
 אלה, נאומים שני לאחר פרם. אצל בלבד

 פא- דמגוגיה, של גדולה מנד, הגדושים
 כי ידעתי בגרוש, והומאניזם סינתטי תוס
 היפות למילים מבעד קרובים. האבל ימי

 שהידהדו הנכסף השלום על וד,מצוחצחות
ושרי תותחים רעם שמעתי הכנסת, באולם

טילים. קת
 איך נאומיהם. תום עם מייד נפל הפור

ננצח, טלמון: יעקב הפרופסור אמר
מוות. עד וננצח

נהריה פומרנץ, אליעזר

מרגיז ליגלוג
 הזה (הסולם הידד״ ״לסאדאת במאמרו

הח מניעי את אבנרי אורי ציין )2098
בישראל. לבקר המצרי הנשיא של לטתו

)8 בעמוד (המשך

2101 הזה העולם


