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 שלד המרכזיות הבעיות
מ השבוע, סובבות,

 החלטות לשתי שגיב
 עליך שיהיה מרות
 בענייני-כספים :לקבל

 ר זבו אירגונים. ובענייני
 את לעשות יכול שאינך

 על ושמור בעצמך, הכל
ש גם זכור כוחותיך•

ה את שתידחה מוטב
ל הפינאנסית הכרעה

פגי טלה, בת המוקדם. לכל הבא, שבוע
 מנוחתך. את מטרידה שכיחה בלתי שה

שוט אירועים על-ידי תידחק היא
הת זוהי — זאת ובכל פים•
בדרך־חייך. לטובה מיפנה של חלה
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ת___________ ו ד ש שהש מכוערים ח

ה שכניך באוזניך מיעו
מבוססים, אינם צעירים,

 עלוב גרעין בהם ומצוי
ה אך אמת. של מאד
 עשה נגרם. כבר נזק

לתקנו, עליון מאמץ
 אבוד יהיה המצב בטרם

 אותך ילמד זה לחלוטין.
להא שלא לקח, להבא

המוש בדותה לכל מין
 בטרם דברים, לאמת ולטרוח באוזניך, מעת
האינ מקור אם בפרט על־פיהס. פועל אתה

 סכנה שור: בת מפוקפק. כה הוא פורמציה
מביתך. תרחיקי אס השבוע, לך צפוייה
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 גם לצחוק יודע אתה

ה ז עצמך חשבון על
הזדמ לך תהיה שבוע

ל תיתקל :לכך נות
הר בו שיש מביך מצב
 מלבד ההומור. מן בה

 :מצויין שבוע זאת,
ה ההצלחה, הכסף,
אהב וסתם אהבה
 אלה כל — הבים

בן אחריך מחזרים
 יסובב לא שזה רק הזהרי תאומים.

 הכל את תנצל ושלא ראשך, את
מוכ אומנם אתה מוגזמת. בצורה

מעלות. יש לאחרים גם אך שר׳
ן* \¥ ¥

 בה הטיפשית המריבה
 מועילה אינה הסתבכת,

 את ומקלקלת אחד, לאף
להק נסי מצב־רוחך.

יופייך, לטיפוח זמן דיש
בתחביבייך, זלעיסוק

כת על לשאת במקום
ה בעיות כל את פייך
 סוף לקראת הזה. עולם

 לנתק עלולה את השבוע
ב־ חשוב, אישי קשר

באוז שהושמעה מעשית בדיחה עיקבות
או יפרשו שלדעתך אלה בנוכחות נייך,

 זאת, תעשי אל מוטעית. בצורה תה
 ישתלם. לא זה בסופו־של־דבר, כי

לקנות. תצאי אל השבוע סרטן, בת
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 יחייב השבוע סוף
ל שנוגע במה זהירות
 לבריאות. או עסקים
 באש הקשור משהו
שימ על להעיב עלול

ב מצוי מזלך תך• ח
 של בסימן זה שבוע

 גם לך יהיו להבה.
 ילדים עם הסתבכויות
וי שיולידו במשפחתך,

ההו בין חריף כוח
 לך נשקף כאילו לך וייראה ייתכן רים.

עבו מאשר יותר מבטיח הכנסה מקור
 מעשיך את היטב שקול הנוכחית. דתך
 שלך. האינטואיציה על רק תסמוך ואל
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יתר. מפיטפוט היזהר
 את בסודי־סודות שמור
 עליו המיבצע פירטי

 כדאי כרגע. עובד אתה
ש מזה דווקא שתיזהר

 ידידך שהוא חושב אתה
 אחר ולא הוא — הטוב
 שייצא רמז לכל אורב
מיק־ טעות לכל מפיך,
 מישגה לכל או דית,

בודד, אתה שתעשה.
 לבדך, הזה באתגר לעמוד עליך יהיה לכן, ן

 זרי — תצליח אם איש. של גיבוי ללא
 חלק יהיו קודקודך את שיעטרו הדפנה ן

מבילויים. תימנעי אחר־כך, שיבוא ממה
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 מבחינה עצמך על מעמיס שאתה האתגרים
 לך ולגרוס אותך לעייף עלולים רוחנית

 ל־ תיווכח כאבי־ראש.
ב רציני שעיכוב דעת

 ביוקרתה שפגע עבודה,
 בגלל בעקיפין נגרם
 הוא המרגיז נאה. אשה
 היה לא בכלל שזה

 את תאשימי אל כדאי.
 קר ידידך ש בכך עצמך
סב היי כלפיך. ואדיש

הקץ. תדחקי ואל לנית
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 כורך פינאנסיות הצלחות של חדש גל

כו התמוטטות עימו
 לי- תהסס אל חותיך.

קצרה, חופשה טיול
השדה, לאוויר לצאת
 חדשים אנשים להכיר

 אל שני, מצד אבל —
הטב לנטיותיך תיכנע
 ההווה את לחסל עיות
 למחר להתמסר כדי

:עקרב בת מעורפל.
— מיקרית פגישה

ומאושרת. גדולה אהבה אחריה תביא

1עןןו
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 מתחילת שעברת הזעזוע

 אולם אותותיו. את לתת
 גם חייב אתה — רק

לש כדי משהו לעשות
 זכרי מצב. אותו נות

ב ליפול יכולה שאת
 מזל בן עם בייחוד פח,

תה אל דגים. או אריה
 הקשר את לנתק ססי

 מאוחר שיהיה לפגי
 ירוק בצבע בגד מדי.

הגרוע. רוחך מצב ירומם

 מוסיף החודש
לחשוב די לא

יז1ר״/ד
ג <י

בכוח
מאשר

האינרציה
תון־כדי
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 קדימת לזוז מוטב
השרירים, כל הפעלת

 תקופה זוהי הזמן. כל
הר לחשוב, מוטב בה

צעד. כל לפני בה,
 תעשה כן אם ואומנם,

המס מן תירתע ולא
ש המפתיעות קנות

 רחוק תגיע — תסיק
 סיכויים יש השבוע.

להכ או להעלאת-שכר
 צפוי יותר. גדולה נסה

רומאנטי. שבוע לך
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 פרשת־דר־ על — כרגיל — נמצאת את
 בחי־ לשבת תוכלי לא שהפעם אלא כים.

 ידרוש הוא בוק־ידיים.
 נימרצים, צעדים ממך

 הזאת הדרישה ועצם
 לעשות אותך תדרבן
 כל את שישנו דברים

תס אל :דלי בן חייך.
 עכשיו. דווקא תבך,
 חושיך. לכל זקוק אתה
 אס קשה, שבוע זהו
 ולא מסוכן לא כי

עצמאי. כל־כך תהיה

ר 20 א ו נ י  ־ ב
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 (מתגבר העיסקיים בחייך הסביר הקצב

 כי !טובה ברוח זה את תקבל לא
 אבל לחץ, אוהב אינך
 כאל לזה תתייחס אם

 מן תצא ריגעי, שלב
גדו בהישגים העניין

 בהכנסות וגם לים
 מרחוק איגרת רציניות.

בחייך. גדול יום תקרב
הח תקבלי דגים: בת

תעמ וגם נחושה, לטה
שינוי. לשם בה, די

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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מכתבים
הדדח קלגסי

 לפני -בשעתו, -התנצלות. לכם חייב :אני
 אבנרי אורי פירסם הודשים, כארבעה
 ביותר חריפה התקפה )2094 הזה (העולם

 הגדיר הוא המר. זבולון -שר-החינוד על
 ׳בממשלה,״ ביותר המסוכן כ״-איש אותו

 התרבות, כלי על דיקטטורית שליטה שבידו
 אז רתחתי במדיסה. והתיקשורת החי-נוך

 אבנרי, של התוקפניים הדברים למיקרא
 כהרים, הרים צל רואה ■שהוא -בו חשדתי

זה. בנושא למערסת מיכתב כתבתי ואף
 המר של השרירותית החלטתו אחרי עתה,

 חירבת הטלוויזיה מחזה שידור את לעכב
 אבנרי של האזהרה דברי ׳נראים חזעה,

של הקלגסים בידי כלי־הש״לטון ״מתן על

 כל נבואה. כדברי הטוטאליטארית״ הרוח
 למערכה להתגייס חייב שוחר־חופש אזרח

 ממשלת״הלי־ ישל התרבותית המיתקפה נגד
העם. רוח על בוד

ירושלים גושן, משה

 מנעו החדשים הפוליטיים הפוליטרוקים
 עיתוי כי בטענה חזעה חירבת הקרנת את

 הסרט הקרנת וכי מתאים, אינו ההקרנה
 שלום על במו״מ לפגוע עלולה אלה בימים

 אנשים ישאו-תם מעניין מצריים. עם המתנהל
 העיבוי בעיתוי פסול כל מצאו לא עצמם

 הקמת של זה או פיתחת־רפיח ישובי -של
 פוגעים, אינם -אלה בשילה. ההתנחלות

 שהוא מחזה אבל השילום, בתנופת ׳לדעתם,
פוגע. — חטא על עצמית הלקאה מעין

תל-אביב מוסקוביץ׳, יורם

 דחום- את עזבתי שנה 15מ־ למעלה לפני
ה ההתערבות שם שהחלה אחרי אפריקה,

וה העיתונות בחופש הגסה משלתיתמ
 יצירות על גם צנזורה הטלת תוך ביטוי,

 שם גם פובליציסטיים. -ומאמרים אמנותיות
טל -תוכניות לפסילת הממשלה -נימוקי היו

 לפגוע עלולים שהם כך על מבוססים וויזיה
 של לאינטרסים ולהזיק הלאומי במוראל
המדינה.
 החלה -בה !בדרך ישראל הולכת עתה
להפ שנאלצה לפני דר-ום־אפריקד, לצעוד

 לעצור כדי שלד׳ כוחות־הביטחון ;את עיל
ל כראי ל״בדאליווב ריעות בעלי ולהרוג
 -תוכניות בפסילת שמתחיל מי כי הזהיר,

 דבר של בסופו ייאלץ תרבותיות טלוויזיה
 יד אינטלקטואלים של למאסר גם להגיע

 דיעויתיהם את לבטא שיעזרו עיתונאים
 חירבת הצגת על שהוטל האיסור ברבים.

מע בממשלת־״שראל ששר בזמן בו חזעה
יש של ההדוקים -לקשרים לגיטימציה ניק

ש כך על מעיד דרוכראפריקה, עם ראל
 לחקות בישראל המיש-טר עלול מאוד ובבקר
 ביחס גם הדרוםחאפרייקאי המיישטר את

הדיבור. לחופש
הרצליה קפלן, £

 השמאלניים החוגים שמקימים הזעקות
 -בפרשית שר-החינוך התערבות -נגד במדינה
 הפג־ את לי מזכירים יזהר, ס. של המחזה

פר בעד הוגים אותם שערכיו -נוודהמחאה
 טענו אז גם בבני־ברק. הש׳ומר רחוב שת
 לפגוע לא כדי בשבתות, הרחוב סגירת כי

 היא הדתיים, התושבים של ברגשותיהם
 דתית, כפייר׳ ומהוהה בחופש־המצפון פגיעה

 סערת שכסה כאשר אבל ליצלן. רחמנא
 כדי סמכותו את הפעיל ושריהפנים הרוח-ו-ת

הס היליול־שבת, ולמנוע הרחוב את לסגור
 ערך ושום ׳אירע לא דבר שום כי תבר

נפגע. לא מקודש
חלק ברגשות ת שהתחשבו סמדר אינני

כל פגיעה מהווה המדינה מאזרחי נכבד
׳בדמוקרטיזש שהי

בני-ברק ,ברטוט, חיים

אירוניה קצר!
 מיכתב- מפרסם הזה שהעולם מתפלא אני

 להגיב מבלי אבנרי, אורי נגד זדוני השמצה
שימו. הסילופים על במקום בו

 במיסתבו טוען פומרנץ אליעזר הקורא
 על אבגרי -אמר כאילו )2109 הזה (העולם

 לקראת הראשון הצעד את צעד ״הוא :בגין
 של הקמתה את שיכלול אמיתי, שלום

ישראל.״ לצד פלסטינית -מדינה
 שאני כמה עד עיני. למראה האמנתי לא
 נגד הראשון הרגע מן אבנרי הזהיר זוכר,

 סחט־- מאנשי כמד׳ נתפסו שילד, זו, אשליה
-בארץ. השילום

 על- שצוטט המאמר את מחדש קראתי
את מסלף שהוא ומצאתי ׳פומרנץ, מר ידי

הסאחבק שיחת

 לכולכם, ידוע שבוודאי כפי
 אחד מספר הגבר הוא סאחבק
ל הגיע שסאדאת לפני במדינה.

 אחת בחורה היתה לא ישראל
 ולא _ עין עליה שם שסאחבק

לו. נתנה
 להן להגיד היתה שלי השיטה

 : בפנים ישר האמת כל את תמיד
מס כשאני שלי, חבובה ״תשמעי,

תחו אותה אלי חוזרת עליך תכל
 ההוא, בערב שהרגשתי נפלאה שה

לאנטבה.״ שיצאנו לפני
הש פסטיבל שהחל מאז אבל

מופ לא בארץ בת שום — לום
מה סיפורים יותר לשמוע נה

! צבא
 אישית בעיה על מדבר אינני

 סובלים החבר׳ה בל סאחבק. של
 לעבור שהתנדבו אנשים !מזה

 בסיירת קריעה של שנים שלוש
 לדעת בלי לפשיטות יצאו קרבית,

יח אם שעכשיו, מגלים יחזור, מי
 שי״ן- כל — שלום הסכם תמו

1 !גבר יהיה גימ״ל
ה בי ברור שיהיה רוצה אני
 הגברים לבל נוגעת הזאת בעיה

ה עם הזה בעניין דיברתי בארץ.
הגב כי לי הסביר והוא דוקטור

 מזוהה הישראלי הגבר של ריות
 חייל שלו. הקרביות עם אצלו
 הרובה את לו כשלוקחים ותיק,

 עוד לו לוקחים באילו — שלו
בעק כי לי אמר הדוקטור משהו.

 לכל צפוי הקרביות אובדן בות
הגבריות. של זמני אובדן הגברים

 הדוקטור עם לדבר הלכתי
 מסיפורי חוץ כי שגיליתי לאחר

 על לדבר מסוגל לא סאחבק צבא
 מעניינת. בצורה בת עם משהו

 זהות למצוא לי יעץ הדוקטור
 היתה לא חדשה. ישראלית גברית

לק התחלתי — ברירה שום לי
 ! למוסיקה הקשבתי ! ספרים רוא

הדובון• במקום חליפה קניתי
 הזהות את ניסיתי בערב אתמול

 הספה על שלי החדשה הגברית
 ישבתי השמיניסטית. פנינה של

 אפורה, חליפה בתוך חנוק שם,
 ספרות על שיחה לגלגל וניסיתי

 את תפסתי פתאום ומוסיקה.
 פעם קטן. ילד כמו מגמגם עצמי

 בחורה עם שהייתי בחיי ראשונה
 בלי עושים. מה ידעתי ולא —

אונים. חסר אני ודובון אנטבה
 שלי, הבעיה את לספר החלטתי

 פי יבינו בארץ הבנות שבל בדי
 בזהות קשה פוגע שבפתח השלום
חוש הבנות אם שלנו. הגברית

 — נחמדים זאת בכל שאנחנו בות
 זה עלי שלפחות להגיד יבול ואני
כו אנו כי להבין עליהן — נכון
 מצווה זו ותהיה נבי־שלום, לנו

ב אולי לנו. לעזור יפה לאומית
שה מה על להתגבר נצליח יחד

לנו. עשה שלום

2111 הזה המולם


