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 בתחילתה נמצא אתה
 שישה בת תקופה של

 עשוי שבה שבועות,
 ביחסים מיפנה לחול

 קבוצת לבין שבינך
 עליך, הממונים אנשים

 למעשיך. אחראים או
 מעסיקיך, אלה יהיו

ש במקרה מוריך, או
 בעזרת לומד. אתה

 הזדמנות תמצא טוב, ורצון כנה מאמץ
רבה. בהערכה ולזכות עצמך את להוכיח

* * *

להי השבוע עלול אתה
ו נוכנייס, בקשיים תקל

נקו באי־אילו לשגות
בחשיבו מישניות דות
סוף־ תחליט אס אך תן,
 העניינים את לקחת סוף

 כל יעמדו לא לידיים,
ההצ אל בדרכך אלה
הרא הפירות את לחה.

 כבר לקצור תוכל שונים
 כך כל את — שור בת זה. שבוע בסוף

פז. הזדמנות ומחמיצה להסתבך, מפחדת

 בסבלנות, ניחנת אם
 ועצבים הומור חוש

 זקוק תהיה חזקים,
ה בימים מאד להם

ה מישהו קרובים.
 מסיבות בך מקנא

 לשניכם/ רק הידועות
 יכולתו כמיטב יעשה

 _____ במידת־מה יצליח וגם
 שמועות עליך להפיץ

 חשובים. במקומות ריחך את ולהבאיש
הרומנטי. במישור טובים סיכויים

ן ן ח ן , ד
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 בה בתקופה נמצא אתה
ב פנים המזל לך מאיר

ולמיש־ לבית הנוגע כל
 נפשיים קשרים פחה.

 בינך והולכים מתהדקים
 לא שהופיעה נערה לבין
 והם חייך, באופק מזמן
 מצד נלהב לאישור יזכו

וה הקרובים המשפחה,
 לארח הרבה ידידים.

 הזדמנות שום תחמיץ ואל בביתך, אנשים
ישתלם. זה מכריך. לחוג מסיבה לעריכת

+ * +

אירוניה שיש נכון
ש בעובדה מסויימת
 כשלא באה ההצלחה

 ושעכשיו, לה, זקוקים
 מאד מאושר כשאתה
 זוגך, בת עם ביחסיך

אח רודפות לפתע כולן
הגיון בכך יש ריך.

_____________אנשים כי מסיים,
 חברתם את מחפשים

ש בתקווה המאושרים, חבריהם של
בהם. גם ידבק הזה מהאושר חלק
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בי על חושב אתה אם
ב קצרה חופשה לוי

 הזמן זה הקרוב, עתיד
׳ה את לתכנן המתאים

מעשי. באופן פרטים
 זו לחופשה שתצא מוטב

 אנשים קבוצת בחברת
 להם ותניח מצומצמת,

ו התיכנון מלאכת את
 מיכתב התאריך. קביעת

יג השבוע, בסוף לקבל עלול שאתה רשמי
מיידית. כספית מבחינה אי־נעימות לך רום
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 והאי המיגבלות מן להשתחרר הצלחת אס
מסי רב, לא זמן לפני עליך שהוטלו סורים

 כי השבוע תיווכח בך, תלויות שאינן בות
נפ חדש לעולם השער

הקש חידוש בפניך. תח
ידי עם החברתיים רים
 לך יסייע ותיקים דים

 בתנופה ולכבוש לחזור
 החברתית העמדה את

ש במשך לו שהיתה
 את — מאזניים בת נים.

 יותר החבל את מותחת
 אינם שיקולייך מדי.

ל עלולה ואת נכונים
 הוא השבוע אחת. שטות בעבור הכל הפסיד

בהצלחה. להמר. הנוהגים אלה לכל ורוד
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אינ מבחינה עצמך את תמצא השבוע
 ומרתק, חדש עולם בפני טלקטואלית

קיו על ידעת כח שעד
 מקריאה רק אלא מו

החשי כושר בספרים.
האינטואי שלך, בה

 לכבוש והצמאון ציה
 אצלך נמצאים דעת,

ב חש אתה בשיאם.
 דחף של התעוררותו

ליצור, ללמוד, פנימי
 את הכתב על להעלות

 גורם זה כל רגשותיך.
 לך ומאפשר עצום, אישי לסיפוק לך

ולהתעלות. ברבים קומתך את לזקוף
¥ ¥ ¥

 אלייך נמשכים החזק המין בני — קשת בת
מ חשומת־הלב, מלוא את לך ומקדישים

 שלך שהסכס־אפיל אחר
ב אלה בימים מתחזק

תש כאשר רבה. מידה
 הצלחה משיכרון תחררי

 תתחילי אם תעשי טוב
ה את לנצל איך להרהר

לשי החדשה התפתחות
 — והעיקר עתידך, פור
 אופן בשום תזניחי אל

מחז או ותיקים ידידים
הר להם הקדישי רים;

 היזהר — קשת בן וחביבות. תשומת־לב בה
העסקי. בשטח בייחוד — מסיכונים השבוע
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 חיי בדמות רצינית למשענת זקוק אתה

 הכל ככלות ומאושרים, יציבים משפחה
ה הנגד מישקל הם

 הנפשית לסערה יחיד
 בהת- עליך העוברת

קי לגורמים ייחסותך
 כי רק זכור צוניים.
 לא פנים כלפי המצב

ו יציב להיות יוכל
ימים, לאורך מאושר

 לאתר תדע לא אם
ול עצבנותך מקור את

ב עצמך על התגבר
כל יגלה אליך קרוב אדם הקרוב. עתיד

קשייך. על להתגבר לך ויעזור הבנה פיך
★ ★ ★

להא עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
 בחייך. אחרת התרחשות כל על השבוע פיל
 שהגיע חושב אתה אס

 ברצינות להתייחם הזמן
ולק לעתידך, יותר רבה
 לחיי־ עצמך את שור

ה השבוע זה מישפחה,
 זאת. לעשות מתאים

 נוסף. רגע תמתין אל
 להיות עלול ליבך טוב

להר השתדל לרועץ.
המתו עצביך את גיע
 בידור זה. בשבוע חים
ה הכספית ההוצאה למרות לך, יזיק לא

הבריאות. על לשמור כדאי השבוע גדולה.
★ ★ ★

 השבוע תעמוד אם
ה מביכה ה בעיי בפני

מיש־ בבירור קשורה
 עניין הסדרת פטי,

 בלתי מגע או רשמי,
מו• הרשות, עם צפוי
 'את תדחו! שלא טב

 תמחל בעניין, הטיפול
 של בסיועו מייד, בכך

 בסבך המתמצא אדם
 להבהיר עלול כזה אדם זה. עניינים

 שדימית, כפי מזהיר אינו שמצבך לך
 מתח של ממושכת תקופה תעבור וכי

 ידידך יסתדרו. שהעניינים עד ואי־נעימות
סבור. שאתה ממה פיקח יותר הרבה

מכתבים
ומציאות חדוס

ר 20 א גו  ־ בי
אר 18 בפברו

אר 19  בפברו
ס 70 ר מ ב

 אשד בסולם שולד. איש / ראיתי בחלומי
 אומר־הדר כולו והוא / בשמיים ראשו
 / לפניו או אחריו / יפות ומילים ובבלד

 / אחר א״ש שולה / לפניו) כי (נידמה
וצו / סולמות מכמה אותנו הפיל שסבר

 ירד תדאגו, אל (הוא, / אחרי! עק:
 לרמטכ״ל כמו / ליפול ייתן לאחרים / בזמן
ז״ל).

 ב־ ומתאמן / אלזף־התעלה רץ מימין
 הוא פעם מדי / חצייה לעוד ״שדות״

 שקוראים / חפירה או צריף איזה מקים
התיישבות־חדשיוב זה לצורך לה

ה סעל / האיש יוצא מהפירות־מצדה
 בשבאמתחתו / ושיבעת־ר,עקרונות מקטרת

 ב- ותפלה שתבדוק / הוועדה החלטות
 מריעים המונים למטה / ״מחדל־הבא״

 נידמה) (כך שהוו אנשים כמה / וצוהלים
 / ומגמגמים משהו צועקים / שרים אי־אז

 להסביר ומנסים / נוסעים) לא הם (אם
 בש- — !שלהם הסולמות שמן / להמונים

כואבים. פחות השברים / נופלים
 :והאיש / ושוכחים ושומעים רואים והעם
 /. ׳ובחדשות בטלוויזיה לעלות ממשיך
 אותנו המוליכה / בדממה־אדישה מלווה

 שיאפשר / האיומה הנפילה אל / ׳בביטחד,
 או / מצדה — הגבורה שם את לה לתת
איומה. מלחמה — המפורש השם את

ה מן האיש את ראיתי וכשהתעוררתי
 וההולך / ראש־ממשלה ׳והוא / חלום

 / מביטחון שר־חוץ והוא / לפניו או אחריו
 / השר-לחקלאיות הם זהרצים־השלוחים

עקרונו ישמכל / לראש־חממשלה והסגן
 — והעם / השררה רק נותרה — תיו

 אל סשקט הולכים / ומחרישים רואים
/ מתקוממים. ולא / עתידם רצח

ל — הצו את מונח מצאתי ובדואר
מילואים.

עין־השופט. דילפנד, יגאל

• • •
הפולני הגגראל

 קיבל בגין מנחם שראש־הממשלה אחרי
 הייתי בירושלים, מצריים נשיא פני את

 שכתבתי הדברים על חטא על להכות מוכן
 כניסת עם הזה, בהעולם פורום, במדור

 חשבתי, השנה, לתפקידה. החדשה הממשלה
 השקפת־עולמו למרות הדברים. פני השתנו

 שהאינטרס להבין בגין מר החל ואמונתו,
השלום. הוא ישראל עם של העליון
 מחנכיו. את איכזב לא בגין מר אבל
 ערימת מתוך נחפרה דבוטינסקי תנועת

 הישראלי, הבוחר על־ידי האנאכרוניזמים
 ובעד מה בעד מושג לו היה לא לרוב אשר

 הרוויז- חוזה של תלמידו מצביע. הוא מי
 הקאתולית הכנסיה בלשון המדבר יוניזם,

 בארצות־הברית, הפרוטסטנטי הרוב אל
 ללא הבנתו, מיטב לפי ישראל את מנהיג

 התנועה של פריחתה ימי מאז שינוי, כל
 פולין של במציאות השלושים, בשנות

 אירופה של המציאות המלחמות. שתי בין
 על-ידו הועתקה שנה 50 מלפני המזרחית

 הכבוד גנראל השבעים. שנות של לאסיה
מו הפולנים הקולונלים של הגולה בצבא

 שואה אותה לקראת מדינת־ישראל את ביל
 את אליה הובילו הפולנים הקולונלים אשר
.1939ב־ פולין

ניו־יורק אדלר, יוחנן

שימרון לוועדת הצעה ,
 שימרון שוועדת דחוף צורך יש עכשיו 1
הצב- במישטרה גם סדר סוף־סוף תעשה ^
 ובבתי־הדין הצבאיים בבתי־הסוהר אית, 2

 יסודית, חקירה דורש שם המצב הצבאיים.
מאוד. ומהר

ירושלים טוכרינסקי, ס.ג.

לך תשים שופטיס
 חברי-הכנסת מאיתנו עושים הם צחוק

 שיב־ בחלם, כמו לדון, שהתכנסו הנכבדים
 שכר- בהעלאת לילות, ושיבעה ימים עה

 לעיקרון הסכימו הם תחילה השופטים.
ב השופטים משכורות את להעלות שיש

חו בראש זאת בישרו ואף ניכר, שיעור
 חוכמתם ברוב הגיעו אחר־כו אבל צות.

ל ניתן מה אחרים יראו שאם למסקנה,
במשכור העלאה הם אף יתבעו שופטים

 לעם לו,״ נתחכמה ״הבה החליטו ואז תם.
 משכורות את להעלות החליטו ישראל.

 תחול כשהעלאה רטוראקטיבית, השופטים
הקרוב. אפריל מחודש

 יודע ישראל עם כל אם ז החוכמה מה אז
רטרו 70ס/ס של העלאה יקבלו שהשופטים

 יניע מה ,1977 דצמבר מחודש אקטיבית
 גם תוספות לתבוע ולא לשתוק אותם

? הם
חברי־הכנסת, של בינתם ממני נפלאה

 אנו, שאין מילכוד בכך טמון אולי או
 ל- לרדת מסוגלים הפשוטים, האזרחים

! ? פישרו
בת־יס דגון, יוסף

 בעונשים להחמיר תבעה שימרון ועדת
הדרו המשאבים את להקציב ייעצה ואף
בתי־המיש- ולייעול בפשע ללחימה שים

חל את תובעים שהשופטים הפלא מה פט.
 שעונשים כנראה ? בפשע במלחמה קם

 נפשיים מאמצים מצריכים יותר, חמורים
 יש כך ועל השופטים, מצד יותר קשים

לשלם.
תל־אביב עימיאל, אליהו

למקו שתגיע עד חברך את תדון ״אל
 שופטינו כשרואים הזקן. הלל אמר מו,״
 אליהם המובאים העבריינים מרוויחים כמה

 הם דומה. למסקנה מגיעים הם למישפט,
 שלא עד הנאשמים את לדון מסרבים

 מבחינת — במקומם אותם גם ישימו
ההכנסות. רמת

ירושלים חי, ניסן

• • •
השופטים שפוט בימי

 — מאיתנו שרבים הליכוד, ממשלת
 את בה שמו — המצוקה אנשי ובעיקר

 ״ויהיה הפסוק את מזכירה מאווייהם, כל
 בעיניו הישר ואיש השופטים, שפוט בימי

 אומנם היתד. לא המערך ממשלת יעשה״.
 בעיות בתקופתה היו תכלת, שכולה טלית
 שמזה עדים אנו אולם ומציקות, רבות

ובוהו. לתוהו הארץ הפכה חודשים שמונה
 ולשם השלום״ ב״עשיית עסוקים שרינו

 שבועות פמליותיהם על נעדרים הם כך
 שולטת הזוטרה והפקידות מהארץ, ארוכים
 לדבר. מי עם אין ריקים. והמשרדים בכיפה

 הוא שאותם דברים מכריז ראש־הממשלה
 בחו״ל קרננו יומיים. כעבור לסתור נאלץ
 עם קשה לעימות והגענו פלאים, ירדד.

 ארצות- — אדמות עלי היחידה ידידתנו
הברית.

 לכונן חוזרת בלתי הזדמנות לנו ניתנה
 ורק אך הוא והדבר במזרח־התיכון שלום

 בגלל וחלילה, חם נחמיצה, אם בידינו.
מאוד. כך על נצטער שם, ושעל פה שעל

גבעתיים פורמן, מאשיה

חוסל לא המישיר
 ולפי קידר אליהו עו״ד מרשי, בשם
אלי לפנות הנני מפיו, לי שנמסר המידע

:כדלקמן כם
 הופיעה )2107 הזה (העולם בעיתונכם

הכו תחת לביב יגאל מר בחתימת כתבה
 של ביותר הגדול ההונאה ״תרגיל תרות

היש ו״העוקץ בדרום־אפריקה״ ישראלים
 מרשי תמונת מופיעה כשבמרכזה ראלי״,
 בצירוף ״יועץ״ הכותרת לתמונה ומתחת

 קידר אליהו ״עורו־הדין ההסבר: מלות
הכסף. מוציאי עם לדרום־אפריקה שנסע

)8 בעמוד (המשך

2ו14 הזה העולם


