
 להיכנס לא תיזהר אם
בהס עבודה למקומות־

 חל־ עליך ליפול יכולים
 להסתבך ולא קי־מכונות

 או בתאונות־הדרכים
יע — עבודה תאונות

ב השבוע, הכל, בור
 בריאותך רב, שלום
 אך תקינה, לא עדיין
 בקצב־החייס, שינוי
שי והרבה דיאטה מעט

ד כשיש נה מחודש. לאדם אותך יהפכו ציי
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 הישגת !ברבות צרור
 אם אפילו מטרתן, את

 הבט אך הקשה• בדרך
בה הדרך :אחורה

 גוויות רצופה עברת
 ופגרים על־ידן, רמוסות

 ללא־ התעללת בהם
הקשי־ תמיד לא רחם.

ל 2ו  באפרי
אי 70 מ ב

שור,במקומה׳ חות
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 הזהרתי אבל מצטער, 1
 שבוע זה אין :אותך

שי או מסעות לערוך |
 אס מרחיקי־לכת. נויים

 מיס־ על לשמור תוכלי (
 בה לזו דומה גרת־חייס

 בתנאים כה, עד היית 1
 במיקצת תקלי חדשים,

 — לא אם הבעיות. על ן
 לחלו־ שתסמכי מוטב \
 איש של שיפוטו על טין ,
 בשום להגזים לא — העיקר בעל־שיקול. !

 לך מגיש הבא ב׳ יום לריב. ולא דבר
מיכתבים. תכתבי אל נדירה. הזדמנות |
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 לא עדיין אתה אם אז
 גם לעשות, מה יודע

 ידידיך של עצותיהם
 קצר מסע יעזרו. לא
 לקרב עשוי מהנה אך

צי שלא ה ש לא אותך
מעו עוד לפגוש פית
הטי מן אתה אם לם.

 בית האוהבים פוסים
חופה. לך צפוייה —
 חדש בגד :בתולה בת

 דרך בפנייך יפתח הוא השבוע. חיוני
 וזה — לנקוט שחשבת מזו שונה

ותאו מיכאניות תאונות !זהירות בדאי•
טוב. לא להסתיים עשויות חשמל נות
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מע בבל אנושיות מעט
 חוג את תגדיל שיך,

 של הזעום המיספר את ובעיקר מכריך,
 ״חברים״. מכנה אתה אותם אלה

 בשפת־הים, פגשת אותה בלבן, הנערה
בלבבך. נערה היא בבית״הקפה, או
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 בלתי־חשזבה תקרית
ל אצלך לגרום עשוייה
 כסף: תבזבזי אל משבר.

ל להיכנס עשוייה את
 חוסר־פעי־ של תקופה

 . או תזהרי לא אם לות,
 עם בקשר תבואי אם

 משום הלא־נכון. האדם
 להתחייב לא מוטב כך,

תחלי אם ארוך. לטווח
 או א׳ בימים לנסוע טי
 יהיה לא חשוב דבר ששום היזהרי ב׳

 בייחוד גניבה, מפני הימרי במסע. תלוי
 ארוכים. למרחקים לנסוע עלולה את אס
ואדום. חום בצבע בגדים לבשי תאומים, בת
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מס שאתה איך מוזר
 בתבבי- הזמן בל תבך

 בל באילו ז לא הזולת,
עליך. אהוב היה זה

 שונאים אתם אבל
 בני בן, לא תבבים,

ה את נו, !סרטן
 זה נגלה. לא סוד

 לעומת בינינו, יישאר
 להתרענן בדאי זאת,

טיו או נסיעות במעט
 סרטן: בת חשובה, שלך הבריאית לים,

 הישמרי בייחוד — (גצמן על שימרי
צי במקומות בעיקר מיבדקות, ממחלות
 הים מי כי בים, להתרחץ הרבי בוריים.

 אדום, לבשי טוב. עליך ישפיע המלוחים
זה חברתן. את תחקי ואל
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לק לבוא מוכן שהוא לראות תיוובחי
 הוא לן• הנוגע בבל הבנה ולגלות ראתך

 ״ את להסתיר יוכל לא
ש כשתבחיני מבוכתו

 יום אליך. נמשך הוא
 השיל- יום הוא רביעי

 מעורער מבלתי טון
 ביום עשוי הוא שלך.

 מה לבל להסכים זה
אפי רוחך. על שעולה

 חיצייך את לקבל לו
 לו תספרי אל השנונים.

שחיברת. הידיד על
¥ ¥ ¥

 בעל כיום לך להתגלות עשוי בחודש 11 ה־
 הקשור בכל משמעות

הרומנטית, לפעילותך
 יותר לך שיש תיווכח

ששי• ממה ידידי־אמת
 שימושיות מתנות ערת.

חיי־חב־ אותך. יפתיעו
יסי ונעימים עליזים רה
 מבעיות דעתך את חו

 טוב שבוע היום־יום.
 עם התקשרות לחיסכון.

עשו־ ,בתולה בן־מזל
מועילה. להיות ייה
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 גרמו האחרון, בזמן ששמעת משונות ריעות
 מהפבת־ערבים, אצלך
 שונה, להיות ורצון

ה במרכז אקסצנטרי,
ל תיתן אל עניינים.

 את שסובב אדם אותו
 בדברי בה עז׳ ראשך

 נוהג שהוא ההבלים
 להמשיך לך, להשמיע
# מה כל זאת. ולעשות
לה הוא לעשות שעליך

עצמן. עם ישר יות

011/*
 לד גם

חמורות
 נשקפות

:פחות
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 כי אם כלשהן, סכנות
 יש אס היזהר במייוחד

 עם בעבודה עסק לך
 מכשירים או מכונות
 אל וחשמליים. חדשים
תת ואל לחובות תיכנס

 מלבד כסף. עד חייב
תא־ טובה אווירה זאת,
:גדי מזל בני את פוף
של בשורה ייתקלו הם
מעניי אנשים של מה

 במישור במייוחד נים,
נבון. היה הרומנטי.
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 הצלחת סוף־סוף !לא־נורמלי שבוע

 אליו הדבר את להשיג
 רב. בה זמן שאפת

 מברק־שווא היזהר אן
 עיניך את שיסנוור

 כי להאמין לך ויניח
מ הבל יתנהל מעתה
הת חד־וחלק. עצמו,

ה בבר איפוא, חל,
 דרך בהתוויית שבוע,
 ואל לעצמך, חדשה

ש מה לזנוח תיתפתה
קשה. עבודה לך נראה
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 בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה
 תעשה אשר כל בריאותך. היא דגים,

 כל מצויין, — לשיפורה
לפ עלול תעשה אשר
 מן מסוכן — בה גוע

לרופא, גש הרגיל.
 ואל שיגרתית. לבדיקה

הבי פוליסת את תזניח
ה־ הצלחתך בגלל טוח

והאמנותית. עיסקית
 גם הפתעות לך נכונו

היז הפיננסי. במישור
בעבודה. מרכלניס הר

י1 ]1 ן
 - בפברואר
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מכתבים
אמת של רגע,

 נאלץ בו הרגע, ומאיים שהולך נדמה
 החשוך, בחדרך פנים, מול פנים להתייצב

 מולך. אני — מולי את גמור; בעירום
 ללונה־פארק, להתחמק נוכל לא שוב

 ברוח להשתטות האורות, עם להתרצד
 ולא תירוצים להפיק נוכל לא שוב הסתיו.

ולדחות. להימנע להתעקל, להתפתל, נוכל
 העמוק, בחושך עמידתי מול תעמדי את

 האת־ ,הטעונה בדממה המפחיד, הכבד,
 כמו מבוגרים, כמו להתנהג ונצטרך גרית,

 מיש- כמו בדחייה) או (במשיכה שפויים
 ולא פיק בלי לא המאזניים. על קלות

 המתפקע. השקט בתוך נתקרב סומק בלי
 מגעים. נקיים שנרגיש, מבלי ופתאום,

 אקט של הרפוי במתח החיבור, ברגע ואז,
ב לי את או באוזן, לך אלחש האיחוי,
ברירה. אין שתיים:
 לחושך מחוץ גם וניפגש נוסיף ואולי
ת — התהומי ר ב תר אם — ף ״ ש א ג

אני. אם או צי
עין־השופט שרון, אברהם

ההבטחות איפה
 מצא חברות־הספנות שאיגוד הוא אופייני

 תבי- נגד בשחצנות להתייצב בנפשו עוז
 הסתכנות תוך הימאים, של עות־השכר

 כולו, הצי במכירת ואיום כללית בשביתה
ממשלת־הליכוד. של שילטונה בימי דווקא
 אלה כולל האוניות, בעלי כי נראה אך

 ממשלת־הלי־ בהערכתם. טעו הממלכתיים,
 שרי את לתקוף הירבו כה שאנשיה כוד,

 שלהם חוסר־האונים על המערך, ממשלת
 מגלים בנמלים, השביתות ובפתרון בטיפול

 הבטחתם גם חוסר־אונים. אותו את עתה
 בציבור הפוגעים סיכסוכי-עבודר,' לחסל

עו אינה בוררות־חובה, בעזרת ובמשק
מתחיל והציבור המציאות. במיבחן מדת

 בתקופת כמו שבעצם, הרושם, את לקבל
היו ממשלה הפעם גם אין רבין, ממשלת

 פנים בענייני אמיצות החלטות לקבל דעת
ולבצען.

חיפה רץ, יוסף

אמריקאית ״אנטישמיות״
כל הרגיש ראש־ממשלתנו, אם תמה אני

הער בעיתונות עליו שנכתב מה לכל בך
 אנטישמיות!״ ״אנטישמיות! יצעק בית,

אח מוושינגטון, ישראל שגריר את ויחזיר
 כינו אמריקאיים מימשל אנשי שכמה רי

 רסטון ג׳יימס של עדותו פי על — אותו
״מרוצה — )30.1.78 טריביון (הארולד
בהק דו־פרצופי,״ או אימפוטנט מעצמו,

 בשילה ההיאחזות מיבצע שעל לכך שר
מפיו. ולא לו הכפופים פקידים מפי נמסר

 מאי- רבים שכה הדגול, ראש־ממשלתנו
 אם מענייננו זו שאין הצהיר בו, גאים תנו

 משום לא, או בישראל מכירים הערבים
אב מאלוהי בהכרה זכתה כבר שישראל

שנה. 3500 לפני ויעקב יצחק רהם,
 התקבלה זו, ושנונה מבריקה הצהרה

יצ אברהם, אלוהי על-ידי בהפתעה מודאי
 פנה שפעם - במעורפל שזכר ויעקב, חק

מעו אבל ויעקב, יצחק אברהם, אל אומנם
 מנשק- לשעבר, פולני קנאי אל לא לם

בגין. מנחם הידיים
להצ בהשוואה וכאפס כאין זה כל אך

ש שר־החוץ, אחר, מתחן־בדחן של הרתו
הצ שלו הכאריזמתי בחיוך שימוש תוך
 בין הברירה בידו היתד, אם כי בזמנו היר

 א־ שארם לבין א־שייך שארם בלי שלום
ב בוחר היה לא הוא שלום, בלי שייך

שלום.
 היה כאילו הנוהגת מאושרת מדינה איזו

 האר־ שלה ושר־החוץ לורל ראש־ממשלתה
להיפך. או די,

תל־אביב שריק, יוסף

דמוקרטית פארסה
 הדמוקרטית התנועה על ליבי ליבי,
 אינה במותינו, על עלתה שמאז לשינוי,
 של גדולה אחת פארסה להציג פוסקת

 יחד. גם המובטח והשינוי הדמוקרטיה
ה משורות זורע מאיר ח״כ של נשירתו
 בווע- מקומו אי־הבטחת רקע על תנועה,

 פרק היא הכנסת, של והביטחון דת־החוץ
שהב המיפלגה, של בטראגי־קומדיה נוסף

 הפוליטיים בחיים מהפכה לחולל טיחה
 אינו מבצעת שהיא מה כל ולמעשה שלנו
 מה של יותר ועלובה גרועה גירסה אלא

 של הוותיקות המסואבות המיפלגות שעשו
ישראל.
למ לזרו, דווקא כוח יישר מגיע הפעם

 המיליטאנטיות. הפוליטיות דיעותיו רות
 איש שהוא הוכיח הוא מהתנועה בפרשו
 במים- השינוי מאנשי לכמה בניגוד מצפון,

 הצפרדעים כל את לבלוע המוכנים לגה
 לוותר ולא ותמיר, ידין אותם שמאכילים

העקרונות. תמורת הכיסאות על
תל-אביב כרשבסקי, מיבאר

לסוכר צמוד
 שנתפרסמה ידיעה על להגיב ,ברצוננו

 !תחת ),2106( הזה העולם של הכלכלי במדור
ב לסוכר.״ צמוד המיטה ״מחיר הכותרת

 של מחירה עלה שכאילו נאמר זו ידיעה
 ל״י 3,000מ־ שבוע, במשך בדירן, מיטה

 מכל זו ידיעה מכחישים אנו ל״י. 4,500ל־
:וכל

 בחברתנו, שחלו המחירים עליות יכל א)
 לא הכלכלי, המהפך שלאחר העליות כולל
 10ס/סמ' יותר ■של בגובה פעם אף היו

בבת־אחת.
 בודדות, ׳מיטות כלל מוכרים יאנו אין ■ב)
 פי- שמחירן חידרי־שינה, ,מערכות רק אלא

 בידיעה שצויינו מהמחירים לפחות, שלושה,
הינ״ל.
 הזדרז ■שהעיתון כך על מאד תמהים יאנו

 לבדוק מבלי הנ״יל, ה״סיפור״ את לסרסם
ה ,את לפרסם ותובעים ■אצלנו, ■אמיתותו
׳בעיתון. המדור באותו הכחשה

תל-אביב כע״מ, דירן
 והלידה: אתה מדור עורך תגובת •

 המדור לעורך אירע הכתבה נשוא האירוע
אישי. באופן

תוחלף לא לאה
פור ),2109 הזה (העולם תשקיף במדור

 הנהלת יו״ר כאילו ׳נאמר ■שכה ידיעה סמה
 הגב׳ המועצה,-הציבזריה-לתדמת־ולאסנות,

 הרב ימונה ובמקומה תוחלף סורית, ילאה
• לאו. ישראל

 כל אין זו לידיעה ■מעולם. דברים היו לא
אפשרות על כלל דובר לא במי׳שרדנו ■שחר.

)9 בעמוד (המשך

2110 הזה העולם


