
 ל־ נושא תשמש שהשבוע לוודאי קרוב
 מחבריך לכמה קינאה

להצ השתדל ומכריך.
 בכל הצלחותיו את ניע

 בסוד ושמור השטחים
מ גם תוכניותיו, את

 בהם נותן שאתה אנשים
 אתה אם מלא. אימון
ל תצטרך שכיר, עובד

 הקרוב בזמן היאבק
 לעצמאות. בשאיפתו

 אכזבתך — טלה בת
 חששותיך. על לצחוק תוכלי ואז תחלוף

¥ ¥ ¥
 ש- כפי השבוע מסתדרים אינם הדברים

 מיב- אותם. תיבננת
צפויים, בלתי שולים
 וטירדות בזמן דוחק

 ממן מונעים במשפחה
 הדברים כל את לבצע

עצמן. על שהטלת
 ל- תידחף שלא מוטב
 כדאי כפייה. של /מצב

מה חלק לדחות לן
 שנטלת הרבים דברים

 את ולהשלים עצמן על
מזמנן. להם להקדיש יכול שאתה אלה

¥ ¥ ¥
 מעיקים שהצטברו לחצים

 הזדמנות זו. בתקופה
 כספית להצלחה נדירה

 לפניך נפתחה וחברתית
 כל את עשה לאחרונה.
 שלא על־מנת המאמצים
 יחייב הדבר להחמיצה.
מאו ועבודה התמסרות

 מאמץ כל אבל מצת,
 מנסה את כדאי. הוא

ה את ממנו להסתיר
 עלייך המעיקים דברים

עם לך תהיה קשה ומלחמה —
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 סופית להכריע עליכם יהיה השבוע. זהו

ה ה לכאן. או לכאן
 תפגע הארוכה ססנות

 שיקוליכם לעתיד• בכם
 על- אומנם מוכתבים

אחרים, אנשים ידי
 אריה מזל בני בעיקר
 בצורה אולם ודגים,

מטרו את תשרתו זו
האינ את ולא תיהם

 עייפות שלכם. טרסים
 הרב מהנטל כתוצאה

 בכושרכם. תפגום ארון זמן עליכם שרבץ
¥ ¥ ¥

ב המשפחתיים, ביחסים חיכוכים צפויים
 ״מי של רקע על עיקר
 ? המכנסיים״ את לובש

 שלך והיוהרה השחצנות
וליצור לסבכך עלולים

תדמית אחרים בעיני
 מתאימה שאינה שלך

יתגלה למציאות. כלל
 רב מיטען לפרוק צורך

 שהצטבר. תוקפנות של
 ב־ זאת שתעשה עדיף

 ספורטיבית בהתעסקות
 לעצמך. אותך תחזיר דבר של בסופו אשר

¥ ¥ ¥
על השבוע ישפיע שלן השיכנוע כושר

של והולך גדל חוג
 ותעמוד ייתכן אנשים.
ב־ ההתעניינות במרכז

 של פעולותיו עיקבות
ההגי מאוייבין. אחד
 בהתמודדות שלן נות
להכ עלולה יריבן עם

 זו שתכונה כיוון שילך
עליו. משפיעה אינה

 מכתב השבוע תקבלי
 להתרגשות לן שיגרום

י החיצונית. הופעתן על הקפידי רבה.
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קשה. במיבחן השבוע תעמוד רגישותן
 שיקולין על להשפיע יכולה עלבון תחושת
̂ לך. החשובה בבעייה
מצטב תיסכול רגשות

מרי בן מולידים רים
בילו ומלנכוליה. רות
 הצורה יהיו ובידור יים

לחרוג ביותר היעילה
 אליו הסגור מהמעגל
מ תמנע אל נקלעת•

 אפילו התפרקות עצמן
ב להשתמש תצטרך

 מ- החורגים אמצעים
 לן, להאזין מוכנה היא אם השיגרה.

ורוד. לבשי ליבן. את בפניה שפוך
¥ ׳¥ *1

 ימוד כל מאחוריהם שאין ודברים שמועות
 בזהירות נהג השבוע. אותך להטעות עלולים

־ אינפורמציה כל על
 ובדוק אליך, מועברת

 לפני ביסודיות אותה
עליה. מסתמך שאתה

 מחדש לטפח עליך יהיה
אי עם שהזנחת יחסים
 להועיל העשוייה שיות

ש עקרב מזל בנות לך.
ה גיל את עברו טרם

ל השבוע צפויות גל
 לכן כדאי יקרות. מתנות

 לשלם נתבעות שאתן המחיר אם לבדוק
מדי. מוחרם אינו אלו מתנות עבור

¥ ¥ ¥
 עשו- ממנה והתייאשת שכימעט מישאלה

 ותהיה גם ייתכן במפתיע. להתגשם ייה
הקרו הימים תון לן

 לפזרנות אפשרות בים
מכ מופגנת. ולנדיבות

 ילאו ושכנים רים
תן ובב בביקורים או

להק תצטרך קשות.
בע לפיתרון זמן דיש

 אחרים של יותיהם
 אותך מעניינות שאינן

 גופנית פעילות ביותר.
 בסוף צפוייה מוגברת
תן עניינו שלא בעיות השבוע.  בעבר או

כהה. ליבשי סקרנותין. במרכז יעמדו
¥ * ¥

 לברוח לך יעזרו ומנוחה שינה שעות הרבה
 רק זוהי אבל עליך. הלוחצות מהבעיות

פו אינה והיא בריחה,
 אלא הבעיות את תרת

תצ אותן. דוחה רק
 למישהו להתמסר טרכי

 את ולעודד לך הזקוק
 ופגישה ייתכן רוחו.

שיג את תשנה מיקרית
 הנמנע מן לא חייך. רת

 על דעתך את שתשני
במי שהערצת. אישיות

 תיתבעי הרומנטי שור
להת עלייך אבל לקבל. מאשר יותר לתת
אוהבת. את שאותו לאיש עצמך את אים

¥ ¥ ¥
הש עליך תשרה ועליצות שובבות רוח
תן יפתיעו מפעולותין כמה בוע. ב או

ש קשה מצב עצמן.
שנר או ממנו, נחלצת

 עומד אתה כי לן אה
 יסיר ממנו, להיחלץ

 כבד. נפשי נטל ממן
 שלך העצמי הביטחון
ית לאחרונה, שעורער

 הרכילות מחדש. גבש
 מתכונותין אחת היא

עבו במקום הרעות.
1•־ בהער- יתייחסו דתך

 לנאמנות- ימריצך והדבר למאמצין כה
אותן. תאכזב ביקור דחיית בעבודה. יתר

¥ ¥ ¥
 מורטת ופעילות נסיעות יחייב השבוע סוף

 ו־ באדישותו להרגיזך עלול בן־זוגך עצבים.
 עמך באי־נכונותולשאת

 דייטה של בעיות בנטל.
ה מראך אותך. יעסיקו
 להמריצך עשוי חיצוני

 צעדים שורת לנקיטת
 יהיה שינוי. של בכיוון
 על מחדש לחשוב עליך

 שעמדת כספית הוצאה
 רחוקה נסיעה להוציא.

 להת עלולה שתיכננת
מי בגלל במפתיע בטל

 מוסיק או ספרותית יצירה במשפחתך. שהו
מנוחה. לך מגיעה דמיונך. את תפעיל לית
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מכתבים
אש״פית כנסת
 מנחם של השלום תוכנית מסעיפי אחד

 ושומרון, יהודה עזה, לערביי כי קובע בגין
 להם, המוצעת האוטונומיה במיסגרת תינתן

ה ישראלית באזרחות לבחור האפשרות
לכנסת. ולהיבחר לבחור הזכות את מקנה

 דיין, ומשה בגין מנחם חששו לא האם
ב ערבים שמיליון מכך התוכנית, הוגי

ובבחי ישראלית, באזרחות יבחרו שטחים
 של סיעה אליה יכניסו לכנסת הבאות רות

 כל את שיהפכו מוצהרים, אש״ף תומכי 30
המער הגדה את רק ולא מדינת-ישראל,

 כה בגין שמפניה אש״פית״ ל״מדינה בית,
חרד?
ה את להכיר מיטיב שבגין ייתכן אבל

 סמך על להניח, יש מאיתנו. פלסטינים
ש בישראל, האחרונות הבחירות תוצאות

 העם קיום של סופי ואובדן ישראל נת
כולו. היהודי

 שלוקח הסיכון לעומת וכאפס כאין זה כל
ל יכול צעדיו כשלון סאדאת. עצמו על

 למקסימום או להתפטרותו כדבריו, הביא,
 מול יחיד של אישי סיכון מהו להרצח׳ו.

 ואומה מדינה עצמה על שלוקחת הסיכון
שלמה?

סביון כן־חורין, מרדכי

מוות גזרידין
ב״ה

 של בגידה, לעניני המיוחד בית־הדין
 הנאשמים את מוצא הארגוךהצבאי־הלאומי

אורי וייצמן, עזר דיין, משה בגין, מנחם

1!ר1?

תיזציה ל בנגור״ ן ש גי ב

 ושומרון, יהודה בעזה, פלסטינים אותם
בבחי יצביעו ישראלית, באזרחות שיבחרו

 כפי והמפד״ל, הליכוד עבור לכנסת רות
 הישראלית באזרחות שזכו אחיהם שעשו

שנה. 30 לפני
ם מה וזה הלקח, זה אם אז ה  רוצים, ש
ל זכותם בעד נלחמים אתם דווקא מדוע

עצמית? הגדרה
גבעתיים כרוש, משה

• • •

ישראל למדינת — נוכל פרס

 האישו בסעיפי אשמים קינן ועמוס אבנרי
:הבאים

בארץ־ישראל. בגידה א)
ישראל. בעם בגידה ב)
ישראל. בתורת בגידה ג)
בהיסטוריה. בגידה ד)

 לעני המיוחד בית־הדין מוצא כן כמו
 או! בגין, מנחם הנאשמים את בגידה
 האישו בסעיף אשמים קינן ועמום אבנרי

 ז ואת לאומי, הצבאי בארגון בגידה של
 האישו בסעיף אשם דיין משה נאשם

בארכיאולוגיה. בגידה של

 מציעה העולמיוז ודעת־הקהל העתונות
 לשלום נובל פרס את סאדאת לנשיא לתת

ב אך בו צרה אינה עיני יוזמתו. עבור
 האיום היחס ביטוי לידי בא אלו, הצעות

 למדינת־ישראל כולו העולם של והמזלזל
ישראל. ועם

ב טועים וממשלתה ישראל אם :הרי כי
 התוצאה השלום, ובצעדי ובהצעות מהלכים

 כמלחמה ואיומה אכזרית להיות עלולה
מדי של הסופית השמדתה גם ואולי קשה

 של בגידה לעניני המיוחד ■בית-הדין
 הנאשמים על גוזר הארגון-הצבאי-לאומי

 האישום. מסעיפי אחד כל על מוות עונש
חופפים. יהיו העונשים

 הצבאי הארגון של לפועל ועדת^ההוצאה
 שנגזרו המוות עונשי כי מודיעה, לאומי

 אורי וייצמן, עזר דיין, משה בגין, מנחם על
 אם הפועל, אל יוצאו קינן ועמום אבנדי
התשל״ח. בשבט ג׳ ביום השם- ירצה

)8 בעמוד (המשך
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