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 ית־ השבוע סוף קראת
בן- עם יחסיך זרדו
 עצמך את תמצא יוגך.

 ובנטייה מתח של :מצב
 לתוקפנות. וצאת־דופן

 לא צפויה בלתי זיכרות
 רב. זמן אותך ׳ תעסיק

 ק־0מ קצרה, תהיה היא
 אך טעונת־מתח, רנת,

להכ תצפה אל חולפת.
נו מעבודה מיידית נסה

זה. בתחום להתאכזב עשוי אתה ספת,
ב אפילו מיותרת. גופנית מפעילות המנעו

 סכנת לכס נשקפת רוקדים, שאתם שעה
בבית. יותר עתה להישאר כדאי -פגיעה.

¥ ¥ ¥

התכו תחיה הבררנות
ה שלך הבולטת נה

 גם בררן תהיה שבוע.
להי שתרצה בידידים

ב וגם בחברתם מצא
 יכול לקניותין. קשר

ה תהיי שאת להיות
 לסייע שתצטרכי אחת

הח בקבלת למישהו
בעבו גורליות. לטות

 למצוא עלולה את דתך
 תהיה הביקורת. שבט תחת עצמך את

להו עליך יהיה בו במיבחן לעמוד חייב
עזרה. לבקש תהססי אל עצמך. את כיח

¥ ¥ ¥

ה הפתעות לך יהיו אם
 כולן יהיו הן שבוע,

הממו טובות. הפתעות
 בך תולים עליך נים

 תאכזב אל — תקוות
 להוכיח השתדל אותם.

 כש־ ואת אחריותך את
 לא והדבר רונותיך

ב נהג מעיניהם. יעלם
 בת־ עם יותר רכה ד

 את לכבול נטייתך זוגך:
להתנג להביא עלולה העצמאיים מאווייה

 משאלותיה, את להגשים לה הנח שות.
מזה. נשכר אתה גם תצא דבר של בסופו

¥ ¥ ¥

 עומד שאתה הספרים
 פעילותך יגבירו לקנות

להג תוכל הרוחנית•
האס הנאתך את ביר

התחומים. בכל תטית
 שלך ההתנצחות יצר

ה רבה במידה יעודן
ש מכך ותופתע שבוע,
 זה מהיר־חימה. אינך
 ביותר המתאים הזמן

 לטיולים לצאת עבורך
להב זקוק אינך אם אפילו לנופש. או

 באוויר מרענן מטיול ליהנות תוכל ראה,
מהצטננות. מאד להיזהר יש החופשי.

¥ ¥ ¥

 של במצב נמצא אתה
אי של מחודש אירגון
 להעריך עליך שיותך.
ה עם יחסיך את מחדש

 אתה אותך. סובבים
לפ שלא להחליט חייב
 אהובה באישיות גוע

ל נהדרת תקופה עליך.
 כדאי אמנותית. פעילות

 הקרוב לצלם לרוץ לך
פור סידרת לך שיכין

עלי תוכניות טרטים.
זה. בשבוע יתגשמו רב, זמן חשבת הם

¥ ¥ ¥

עכ לך שקורה מה כל
 של התחלה הוא שיו

 ארוך לטווח פעילות
מב ואינך ייתכן מאד.

הד גם אבל בכך, חין
והנע־ הסמויים ברים
 יתגלו מעיניך למים

 כבעלי הזמן בבוא לך
מייוחדות. משמעויות

 ממתינה שאת מיכתב
 אבל בדרך׳ מתעכב לו

נכתב. שהוא בעובדה להתנחם יכולה את

אויוו!
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אי אס עימז, האינטימיים ביחסייך הישמרי
 ילד תיכננתס לא ואס לו נשואה נך

 ̂ הפעילות הקרוב. לעתיד
 עלולה שלך הפוריה

 מביך במצב להעמידך
 קור על תשמרי לא אם

 התרגשות. בשעת רוחך
 רגישים שאתם תמצאו

 לגבי השבוע במייוחד
 וביושר. שבכנות דברים

מאז מזל בני לציידים
 בה״א העונה זו ניים

ארו למעות הידיעה
ומוצלחים ועליזים כים

1'
מכתבים

חאזנ״ח
הגדול. בעולם

בגין של החמור
 במעט לא לשילטון הגיע בגין מנחם

גוש־אמו- של החמור על רכיבתו בזכות

 האקט את ולהפוך המומנטום, את להמשיך
 הממשלה אך פוליטי. לפתרון המילחמתי

 הם הכבושים״ ״השטחים כי הבטיחה דאז
כלומר, השלום. יבוא עד בידינו, לפיקדון

¥ ¥ ¥
השבוע. בסוף לך צפויה נעימה הפתעה

 היום הוא שלישי יום
לבילויים. המתאים

להג יזכו תוכניותיו
והרעיו מלאה, שמה

שהת־ הטובים נות
 להגיע כיצד לבטת

 אליך יבואו אליהם,
 תקופה זאת במפתיע.

 המזל להימורים. טובה
פנים, לך להאיר עשוי

בהש תגזים אל אך
לבנים. בגדים לבשי עקרב בת קעות.

¥ ¥ ¥
 להעסיק עשויים מישפחתך בני עם יחסיך
 לראש, מעל עד אותך

 המוגברת התייחסותך
 להתנקם עלולה לביתך

הי עבודתך. במקום בך
 הערות או לנזיפות כון
 הבום. מצד נעימות. לא

 אתה שלך בתיבת־הדואר
 מיכתב למצוא עלול

ה ישמח. שלא התראה
 כרונית ממחלה סובלים

השבוע. מאד הזהרו

 אינו שוב שם, נמצא כשהוא עתה, נים.
 ההדר תורת זוהי האם הזה. לחמור זקוק

ז׳בוטינסקי? זאב ורבו ממורו שלמד
פתח־תיקווה גולן, מיכל

התנים יללת

מחכה
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פעי גדוש מעניין, שבוע סוף לך
 ואירוח חברתית, לות

תג אל בבית. ידידים
מ מופרזת שמחה לה

ה הכספית ההכנסה
 נתון רכושך לך. צפויה

 חומרי ונזק בסכנה,
לכן, עליך• להעיב עלול

 גלי מהפתעות. הישמר
ב שישי ביום זהירות

— בידייך הקשור כל
להזיק. עלולה פזיזות

¥ ¥ ¥
 המי והרגישות השקט חוסר

 השבוע נובעים נשים,
 הירח מהקרנת כתוצאה

 כי תיווכח דלי. מזל על
 להינות תוכל השבוע

 :חושיך בעזרת יותר
האז * בתערוכה, ביקור

יו טובה למוסיקה נה
 חדש. בממד לפניו פיעו
 ימצאו דלי מזל בנות
 השבוע בתחילת עצמן

לחיזורים. יותר רגישות
★ ★ ★ י

ה מייוחדת: אישית לדאגה מקום אין
הנוש של בעייתיות

אותך, המטרידים אים
 מזל בני לכל אופיינית

הקרובה. בשנה דגים
 המסמל שבתאי, כוכב

הפאסיבי, הקוטב את
 על זו בתקופה מקרין

 המצטיין דגים׳ מזל
 הסיבה זו בפעילות•

ה שבעניינך לסחבת
הת כל־כך. לך חשוב

למאמציך. בפרי תזכה ואז בסבלנות, אזר

גאו של מדבריהם להתחלחל שלא קשה
הסי מחזית וחבריהם שמיר משה כהן, לה

 לשחק יכלו היום עד הישראלית. רוב
 גרם סאדאת לדבר.״ מי עם ש״אין בתירוץ

זה. תירוץ ושיבש בעיות, להם
 עדיפה בשטח, גדולה שארץ נראה אבל

 השקפת- עם אלה, אנשים שלום. על להם
 אולי שישראל לכך יביאו שכזו, עולם
 שמיר חרבה. על תחיה אבל גדולה, תהיה
 השוואה מעריב) בעיתון (במאמר ערך
 מתנגדי לבין אוגנדה תוכנית מתנגדי בין

ב הבוכים האלה ״האנשים כיום. בגין
 אוגנדה) תוכנית מתנגדי (הציונים חוץ״
 היום, הבוכים לבכות. סיבה להם היתד,
ל מתנגדים אלא אינם שמיר, של מסוגו
הנכונה. בדרך בגין שלום.

הרצליה גיען, ברוד

 רוצה אני עיתונכם באמצעות דווקא
 בגין מנחם ראש־הממשלה ידי את לחזק
בימת מעל נגדו שייללו התנים כל כנגד
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 ובוויתורים. בכניעה והאשימוהו הכנסת,
 האלה והצבועים התנים האם קרה? מה

ומתנדף? הולד באזורנו הדם שריח חוששים
בת־יס שרון, מיכה

 איזורי את כבשנו שנים עשור לפני רק
ממ סיני. וחצי־האי ועזה ושומרון יהודה
ההזדמנות את החמיצה דאז ישראל שלת

מי כ״קלף רק בידינו משמשים השטחים
משא־ומתן. לעת קוח״

פולי קבוצות כיום יש הרב, לצערנו
 ותאבונן קצר זיכרונן אשר שונות טיות

 משאת־נפש, הפכו השטחים רב. לשטחים
 לוותר מוכנות הן אין שלום תמורת וגם

עליהם.
 הביטחוני הטיעון רוממות רק — אלה
מיו אחרים גופים האם מגרונם. נישאת

ל תנו מהם? פחות זה נושא על מנים
 לשבור ולמישרד־הביטחון לאלופיו צד,״ל,

 השטחים, מן הרפו זה. בנושא ראשיהם
 ומאמונה להם, נרצעים עבדים הפכתם כי

 כשאלי־ עובדי-אלילים, הפכתם אחד באל
ועצים. אבנים קרקע, עצמים: הם ליכם
 שלום־ תמורת גם כי עמדה הנוקט כל
 כבוגד כמוהו השטחים, על לוותר אין אמת

יש ובמדינת היהודי בעם הציוני, ברעיון
ראל.

תל־אביב יהב, דן

? *880 על ,,לחבורה ףצרי מי
 של הזה העולם בגיליונות השבוע עיינתי

 במייוחד הנוכחית, לכנסת הבחירות אחרי
 הגדול הפוליטי המהפך אחרי של בגיליון

 בראשו בגין ומנחם הליכוד כאשר במדינה,
מר אתם הללו בגיליונות לשילטון. עלו

 את להספיד כימעט אומר, הייתי בים,
 של הבלתי-שפוייה ההצבעה על המדינה
הללו. בבחירות אזרחיה

 של באותיות זעקתם, הכותרות באחת
במא מילחמה!״ ״לקראת קידוש-לבנה:

למ אפשר בהנדון אבנרי אורי של מריו
לק ואומללים קשים ביטויים עשרות צוא

 של עלייתו בעקבות במדינה, הצפוי ראת
 ממאמריו באחד מזה, יותר לשילטון. בגין
 ש־ הראשי העורך מסכם אבנרי אורי של

 על חטא״ על ״יכה עוד הישראלי הבוחר
 בלתי־ בצורה הצביע כי בחירתו, מחדל

שפוייה.
אבנרי, אורי לא פלא: זה ראו והנה,

 אלוני שולמית לא וגם פעיל, מאיר לא
 נשיא את שהביאו הם בךאהרון יצחק או

 בגין מנחם דווקא אלא לישראל, מצריים
 מה בעיניכם. הכל-כך-מםוכן האיש —

? זה על תאמרו
 השמאל תמיד שלא ללמוד עליכם מכאן

 אלא המיוחל, השלום את שמביא הוא
 דבקות על הרף בלי שהכריז הימין, דווקא

 בנושאים ותקיפה חד־משמעית במדיניות
נחרצים.

ירושלים כר״חיים, ד.
 הצביעו לא הליכוד שבוחרי כשם •
 גם כך בגין, של השלום״ ״תוכנית בעד

 אל־סאדאת, אנוואר מצריים, נשיא הגיע לא
 הימין סיפלגת של עלייתה בגלל לישראל

לשילטון.
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