
 — ב׳ ביום ווע1לנ ז)שבת אם
 עלה אם גס אבל אכזב{
שדוו זכור בידו, הדבר

 הס שבת עד ה׳ ימי קא
במייו־ ומסוכנים קשים

שתת־ יתכן

ש מוטב על־כןחד,
 ה״ דברים בהם תרכז]

 ואם בביתך. קשוו)ים
 נהג לנסוע, חייב אתה]

 מיקרית פגישה בעצנזך.
 קבע. של לרומן הופכת

לאח זכית בה הצלז]ה,
 לבן. לבשי טלה בת כעלייה. מתגלה רונה!

¥ ¥ *
קלי לתוך לסגת היא השבוע, החופמה,

 בעולם להתבונן פתן,
חלו של קיר מאחורי

 ולא זכוכית, ושל מות
ה בהשפעות להתחשב
 ובכוונות״זדון שליליות,

שי הרכילות ובדברי
 זה עבר. מכל עליך עוטו

 המנעות כמובן׳ מצריך,
 החלטה מכל מוחלטת
כל או אישית עסקית,

השבוע. במשך כלית
* ׳¥ *

 ימין. ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזו(־
 הי־ בידיים; (נצמך קח

ו מנע|מחולמנות־יתר
 — חמר־תכלית מדיכאון
ב יוצא שאתה ותמאא
 .אף הבוץ, מן הדרגה
 לקבל שתצטרך מבלי]

כל גורליות החלטות
נכ אליה הפגישה שהן.!
תת אך תתקיים, ספת;
 צפה זאת לעומת אכזב.

 בת רומאנטי. למיפנה
חדשים. ידידים להכיר השתדלי תאומים,

1111]
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להרשות יכול

ל מפתיעות והתוצאות בוערת העבודה
 המאמץ המשך טובה.
חש של בסופו כדאי.

הנוספת, העבודה בון
ה שעות את הגוזלת

עצ את תצדיק בילוי,
 שכרן על תבוא מה.
ל נסיעה יפה. בעין
 השבוע בסוף טיול
רומאנ הפתעות תביא
בחב משעשעות טיות

 רב זמן שזה מישהו רת
 רוב נחלת היא קמצנותך, בו. חפצת כבר
רב. כבוד לן מוסיפה אינה משפחתן, בני

¥ ¥ ¥
 שאתה .מכפי יותר תבזב}

 בלתי אורחים לעצמך.
 אותך. יפתיעו צפויי|נו

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפולה

 יש שתרצה. :מכפי יותר
ל בנזק כלשהו איום

 ברכושך מסויים פריט!
 צער. לך לגרוס העלול
 בביגוד הקשור משהו
ומחשבו מזמנך יגזול
הזה. השבוע ויסוף תיך

¥ ¥1 ¥
לחלו השבוע יתערפל שלן כושר-השיפוט

 מפגישה כתוצאה טין,
 טיבם שאת גורמים עם

לקלוט. מצליח אינך
 תני בתולה, בת את

 שלן ההומור לחוש
 הצחיקי צחקי, חופש.
האו כי רגע. כל ונצלי

זמני, רק הוא שלן שר
מ חוץ דבר. של בסופו

 בשבוע לך צפויה זה,
רגי בלתי פעילות זה

השני. במין תלויה שאינה ומועילה, לה
8
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 קשים יהיו עצמן על שנטלת האתגרים
 רצון כוח רק לביצוע.

 להתגבר לן יעזור חזק
 לא זה וגם — עליהם

ש כפי מלאה בהצלחה
 את תאשימי אל ציפית•
 קר הוא כי על ידידן

בג זה כלפיין. ואדיש
כל סבלנית היי ללן.

 את תדחקי ואל פיו
 חיבה לגילוי צפי הקץ.

 שלן. הבוס מצד מפתיע
 אדם הוא — סכנה בחובו צופן זה גילוי

בעדינות. אותו דחי ממנו. היזהרי ערמומי.

¥ ¥ ¥
 בעניינים לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה

 או לעבודתך הנוגעים
כל משפחתית לבעייה

 לך לזמן עשוייה היא, ש
מאד. עד מרגשת פגישה

 אתה רווק, אתה אס
ל השבוע, לפגוש עשוי
אש את במיקרה, גמרי

 אל זאת, עם לעתיד. תך
 את להאריך תתפתה
 מכיוון במקום, שהותך

 תקסום הפתעה שרק
נחושה. ובהחלטיות רב

מכתבים

במרץ פעל לה.
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¥ ¥ 1 ¥
 לפתור שבכוחן בטוח שאתה יודעים כולנו

 . כל של בעיותיהם את
 אליך. הפונים אלה
 בחייך, — השבוע אבל
 אתה עצות. תתן אל

 אחרים, לסבך עשוי
חו שאתה שזה מתון

 בנויים שכולם שב
 אינם התנאים כמון.
 וזה אחד, לכל שווים

או לסבן שעלול נתון
 אתה כאשר בייחוד תן,

 בעיקר הזולת• נקודות את רואה אינן
 שור, לבת לשיברון-לב לגרום עשוי אתה
להפתעה. צפי קשת בת דגים. לבן וגם

¥ ¥ ¥
השבוע. סוף לקראת לך מחכה מזל הרבה

______, ת ו נ ת אהבה, גילויי מ
 בני עם והצלחה כסף,
 אלו מכל אך עקרב. מזל
 בסופו לך, תצמח לא
 טובת שוס דבר, של

ה ארוך. לטווח הנאה
 כתום ייגמר הזה מזל

 רצינית גישה השבוע.
הנפש לבעיות ועמוקה

 תועיל המטרידות יות
 זילזול ארוך. לטווח לך

 בצורה דבר של בסופו לך יזיק אלו בבעיות
חפוזה. מנסיעה להימנע עליו רצינית.

¥ ¥ ¥

 למפח־ לן יגרמו סוערים דיעות חילוקי
 שיחה דבר: אין נפש.
ה באמצע ירח, לאור
 המצב את תשפר שבוע,

 ייתכן אין־הכר. עד
ל יגרום שזה אפילו

ל הקשר התלקחות
ביו רציניים ממדים

 תעשי אשר קנייה תר.
ל עשוייה שישי ביום

 להיכרות אותן הוביל
י> מרכי- הישמרי חדשה.

וארגמן. אפור לבשי ידידותיין. של לותן

¥ ¥ ¥

 אפילו זה ואת מאד, רציני דבר זה כסף
מה? אלא יודעת את

 את ליישם יודעת אינך
בחייך. הזה המישפט

 שפקדה הביזבוז מגיפת
תביא, באחרונה, אותך

לתוצ בסופו־של־דבר,
 עבורך הרות־אסון אות
עצמך. תרסני לא אם
מ השבוע הימנעי לכן

 ושיקלי מיותרות, קניות
 לפני דבר כל פעמיים

מצבך. ישתפר העת בבוא הארנק. פותחך

סדן של התפנית
? הזה העולם זה ! ? הלו

 ולא )2103( האחרון גיליונכם את ראיתי
 במו כאלה שבחים עייני. ולמראה האמנתי

 !ומשה !בגין מנחם על בעתונכם שמצאתי1
 בישר־ אחר עתון בשום קראתי לא דיין
 בישראל להכיר מובנה שמצריים זה :אל.
 שאתם העובדה לעומת השום כקליפת ההא

ב מצליחים ודיין שבגין להודות1 מוכנים
צמאי מחרחרי־מי׳לחמה רק ואינם משהו

תל-אביב גולדשטיין, ם.

המדינה, כאזרח לעצמי חובה רואה אני
לה הולדתי, יום מאז הראשונה הפעם זו

 אותו ראש־הממשלה, בפני הכובע את סיר
 הסירוב חזית כאיש היום עד החשבתי
 מאיר גולדה את עתה הותיר בו (תפקיד
לבדה.)

 צעדים יוזם לבדו סאדאת כי האמנתי
 בעמדותיו דבק בגין בעוד השלום לכיוון

 על כי בגין מוכיח עתה אולם הקיצוניות.
 להיסטוריה להיכנס לעצמו לאפשר מנת

לב מוכן הוא אחד, מספר היהודי כמנהיג
ול בדיעותיו מעלות 180 של !תפנית צע

 אף הוא בה משלו, שלום תוסנית פרסם
 על מסויימת, תקופה בתום לוותר מוכן

המערבית. בגדה שילטון
 להיווכח שמח ׳אני של״י, מחנה כתומך

 .׳אנשי בו למצב עצמו יאת ׳תימת בגין כי
 תוקפים בראשם, ופרם רבץ עם המערך,

 דווקא כי מצחיק ימין. מצד מדיניותו את
 מעל השמאלנית המסכה את מסיר בגין
 כשהוא ;אבל מצחיק, הימני, המערך יפני

 גם זה הרי המחליט, והוא ראש־המטשלה
• למדינה. מועיל

גבעתיים קאופמן, יוסי

 איירי ישל הזעם נבואת עדיין לי זכורה
שהת הפוליטי, המהפך ׳אחרי מיד אבנרי
 הגיע בגין כאשר השגה, במאי 17ב־ חולל

 אופוזיציה. שנות 30 במעט ׳אחרי לש״לטון
 שבתב המאמרים מיספר את סיים ■אבנרי

 בחי־ :וקשה שחורה בתחזית זה נושא יעל
חל לא ׳והנה׳, לטיליחטה. מובילה בגין רת

 בחד העם כי והסתבר שנה חצי ואלא יפה ו
וכי הנבון האיש את יבחר הברואים שוו1

 העם את להוביל .המסוגל האיש הוא בגין
 לווייתו־ להסכים אותו לשכנע !ואף לשלום

 זה אין האם משמעותיות. ולנסיגות רים
 הפוליטות בדרככם לפשפש אתכם מחיוב

 וכי הדרך בל לאורך טעיתם כי ■ולהודות
 ו נבונות שהוו הן בגין של דיעותוו דווקא

חיפה נאור, ישראל
 דיעות אל התקרב בגין לא. בהחלט 6׳

הת הזה העולם מאשר יותר הזה העולם
לדיעותיו. קרב

פגין ש? הדמוקרטיה
 שינות בכשלושים אישר ריאש־הממשלה,

התד את לעצמו קינה באופוזיציה ■ישיבתו
 הכל ועשה ודמוקרט, פרלמנטר של מית

ל !והשרים, הממשלות ראשי דיווחי למען
 של השונים מהלכיה על ולוועדותיה, כנסת

 הבלתי בהתנהגותו עתה שוגה הממשלה,
ודמוקרטית. פרלמנטרית

 משרד־ ביטול על הודיע ראש־המטשלה
 טוטאלי- ׳במדינות רק כי בטענה המשטרה
 מינייסטרי- משטרה משרדי קיימים טאריות
בד אין דמוקרטיות במדינות אבל אליים,

 במדינות רק כי לשכוח לו :אל הזה. בר
׳מהפרלמנט דיווחים ׳מונעים טוטאליטריוות,

 ימצא אם ייטיב ראש־הממשלה וועדותיו.
הכנ חברי לקבוצת לדווח איך הדרך את
 חברי גם ביניהם ושיהיה — לפחות סת

הדמוקר !ולטובת לטובתו — האופוזיציה
המע אחת את בה רואה בגין שימר טיה
מדינת־י׳שראל. .בה שנתברכה הטובות לות

 כי יפעם אי דעתי על מעלה הייתי לא
בדי ינהג בגין מנחם מר ראש־הממשלה

עתה. נוהג שהוא כפי לכנסת ווחיו
תל־אביב שאולי, חיים

? שלום מין איזה
הש ששודרה מוקד לתוכנית הקשבתי

מנ של השלום תוכנית על בטלוויזיה בוע
 מכל ׳אליה. המפלגות יחים ועל בגין חם

 שר־התח־ דווקא אותי הדהים המשתתפים
 ג״לה) שבדבריו יעקובי, גד לשעבר ׳בורה
גאולה של מזיו אף נמוסה ׳מחשבתית דלות

 נגד להשמיען אחריות טענות לו באין כיהן.
ה את השמיע הוא וממשלתו, בגין מנחם
 שלום איזה תלד ״הכל המגוחכת: טענה
ד׳ הוויתורים תמורת יסאדאת לנו מציע

 ולשאול להעז כדי עיוור להיות צריך
 יעקובי מר של עיניו האם זו. מעין שאלה

 סא־ לנו שמציע השילום כי מלראות ■טחו
 למעשה הלכה ׳ומתגשם הולך בביר דאת
 האם. כלשהו? הסכם שנחתם לפני עוד

 להחזיר עוד שניתן יעקובי מאמין באמת
ומצ ישראל מיחסי אחורנית הגלגל את

 במגעים עכשיו מתגלים שהם כפי ריים
העמם? שני בין

 יציע שלום איזה עכשייו חשוב זה מה
 ספק מכל נעלה כאשר !בהסכם סאדיאת לנו
 להכתיב עוד ■יכול אינו עצמו שהוא הוא
הש שהתוודה וכפי המאורעות קצב את

העם. בידי נדחף הוא יפוע,
לש מאשר יותר צריך היה ■שלא דומני

 מדוע להבין כדי יעקובי של זו שאלה מוע
 ליו אין ומדוע יותר בשילטיון ואינו המערך

הקרוב. בעתיד לש״לטון לחזור סיכוי
רמת־גן מועדם, יצחק

חשלום נגד קולות
 בני-ישראל אחינו משל דיעות כמה הנה

:בעיתונות
בי ״...סיני :בהארץ שייינר אברהם י•

 וקוומנו. לשלומנו היא סכנה המצרים, די
 יותר ומחר לקיומנו חיוני סייני ישל הנפט

 בסיני צורך כל אין לערבים היום. מאשר
 שטחים, ■אינה שאיפתם כל כי בגפם, !ולא
 לנו.״ יאשר וכל לדמנו צימאון ׳אלא

ר 0׳ אחרו בידיעות אלדד ישראל ס
 מוסלמית ערבית ואחדות ״...׳תחיה : נות

 חזקים ■נהיה אם לטובתנו... שאינן ודאי
 בצבא, בבלבלה, בשטח, — :בכל וגדולים

 המזירח־התי־ פני את נשנה עוד — ברוח
 הוא אך ערביות מדינות גם בו תהינה כון.
ערבי.״ יהיה ■לא

 :אחרונות בידיעות בר־ייוסף יהושע #
הער לשלום... משתוקקים אינם ״הערבים

 אמיצים. הם מטיבעם. מילחמה אוהבי בים
נש לא המצב לשלום... מתחננים היהודים

 יכקי- מתונים הערבים, נימה. במלוא תנה
 !אחת: ברירה רק לנו משאירים צוניים,

 איבוד־עצמי־לדעית... של לממדים להצטמק
ית בו למצב שנגיע כך על לשקוד עלינו
 ויתחננו יבמהיו שהערבים היוצרות: הפכו

 אנחנו.״ !ולא לשלום
 :אחרונות בידיעות גולן אביעזר @

)10 בעמוד (המשך
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