
ה בחייך מתערבים מדי רבים אנשים
 הזמן הגיע גרמיים.
 דעה גם לך שתהיה

 תמשיך מתי עד שלך.
 הרי !ילדותי להיות

 דע גבול. יש דבר לכל
ו אלה שינויים לנבל

לטו בהם להשתמש
בו למקום טע בתך•

 שבוע לסוף ומרוחק דד
לק תתפתה אל לבדך.

 אל איתך. אותה חת
הוזהרת! ראה — שגיאותיך על תחזור
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ביותר. פורה שבוע צפוי — שור מזל לבני

הצעה לכם יציע הבוס ______
תד אל מאוד, מעניינת

 אותה קבלו אותה. חו
 את למלא והשתדלו
ה הצד על דרישותיו

 ישתלם זה ביותר. טוב
דבר, של בסופו לכם
 רציני די סיכוי עס

הדרגות. בשלב לעלות
 ייגרם שור, בת לך,

 קל מפח־נפש השבוע
חברתית. קירבה אלייך הקרוב אדס מצד

 שבוע. לפני התחלת בה בדרך המשך
 כפוי״טובה, תהיה אל

 ספקן. מדי תהיה ואל
ה ברוב לך מחכים
ו הצלחה שטחים

 אשר זר, אדם עניין.
 לשום ציפית לא ממנו
ו אותך ישמח דבר,

ה בשטח לך יעזור
ו לאט צעדי חברתי.
 שתקפיא מוטב בטוח.
 התחום את השבוע

הסתבכות. תמנע זהירות שלך. העיסקי
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מופ התמכרות בהוללות־יתר. מגזים אתה
 לידי אותך תביא חת

בדבריך. הגיון חוסר
ללא־ פחל שוב אתה
 התרכז לצדדים. הרף

 השבוע אחד. באובייקט
ש מרשים ספר תקרא
 לנסיונות אותו יעורר

 עם היכרות חדשים.
 אותך תביא חשוב, אדם

 אנשים עם לפגישה
 אדם ;רציניים מאד

 לים. מעבר עליך חושב במשפחה לך קרוב
י* * *

 תהיי אל !בריגשותיו היטב התחשבי
 כסף לו. ותרי קטנונית.

 אבל אמנם, רב לא
 עבורך, מאוד חשוב

 אותו. בזבז אליך. יגיע
 — מתנות בו קנה
 לעצמך. רק לא אבל
 את בחוויותיך שתף

ב הקרובים האנשים
 בריא לא אליך• יותר

 צא בפנים. הכל לשמור
 זה הקליפה. מתוך

אותך. הסובבים לאלה וגם לך ישתלם
׳¥ * *

 לא הוא לך, הקרוב ידיד בשעתו איכזבת
 אלא כך על לך יסלח

ה אותו. תפצי כן אס
הזדמ לך תהיה שבוע

 אנשים אס לזאת. נות
מרגי אליו הקרובים

כלפייך, הסתייגות שים
 אינך אם תופתעי, אל

להת לאנשים נותנת
ה בחיים אליך. קרב

 לך מצפה רומנטיים
 לך אין אולם הצלחה,

לחלוטין. זמנית תהיה היא להשתחץ, מה
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 מאזניים, בן לך, מצפה פעילות מלא שבוע
ית בעבר משאיפותיו חלק רבים. בשטחים

 אתה אותה גדולה, עיסקה סוף־סוף. גשמו
 ״ זמן, הרבה כבר מתכנן

המש בחיי לפועל. תצא
 בת לך, רגיעה. — פחה

 הפתעה מצפה מאזניים,
 ביותר. קרוב אדם מצד

 זה תיכננת שאותו טיול,
ה אל ייצא רב, זמן

 לך יקנה הוא פועל.
 אתה אס שביקשת. מה

 — עסקים ואיש .רווק
לפ השבוע תחסם אל

 לא היסוסים בעבר. שתיכננת בכיוון עול
משתלמת. העזה להיפך, הצלחה. לך יביאו
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 אבל ותשתפר. תלן הלקוייה בריאותך

 צפויים זמן. טרם עצמך את תאמץ אל
 חוסר קשים, ימים לך

קשה. ועבודה סיפוק
ה תתייאש, אל אולם

שלו. את עושה זמן
 אתה האינטימי בשטח
ישן. לרומן לחזור עומד

חם, יחס לה הראה
 זה לה. ועזור ולבבי,

דבר. של בסופו ישתלם
 לבשי — עקרב בת

 לן יש אם ולבן. כחול
 יותר השבוע והיזהר הקפד כלשהו, רכב
לפתחך. אורבת הסכנה כי — מכל
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 ש־ פגישה קשת, בן לך, צפוייה השבוע
 תדע אם ביותר, למזהיר עתידך את תהפוך
 בת את, כראוי. לנצלה
 השבוע תשתתפי קשת,

 עמוק שייחרת במאורע
ב וישפיע בליבך עמוק
 עתידך. על ניכר אורח
לטו בן־זוגך את נצלי
ב ירגיש לא הוא בתך,

ה משני קשת בני כך.
בטיולים הרבו : מינים

 בעיקר לעיר, מחוץ אל
 ובמסעות הטבע, בחיק
 העוז בו אין אך אותך, אוהב הוא ברגל.

שלך. לידייך היוזמה את קחי בכך. להודות

* * *
בת- כלפי גילית אותו הקריר היחס
 לה ותן אותה פנק לן. יזיק רק זוגתך

 זה מבוקשה• כל את
של בסופו לך ישתלם

ליבה את ויחזיר דבר
 לה עזור אליך• הפצוע

ש פי על אף בעבודה,
כ נראה זה לכאורה

ו משתלם לא עיסוק
מטריד. אף לעיתים

:גדי מזל בנות לכן,
 כשיגרתי נראה השבוע

 אבל למדי. ומשעמם
 ומצפות לפניכם החיים עוד — ייאוש אל

למכביר. ומהנות מסעירות חוויות לכם
* ¥

 אנשים תתגשמנה. תוכניותיו כל השבוע
 השבוע אמצע מלא. אמון בך יתנו שוב
ל המתאים הזמן הוא

 חתום והישגים. פעילות
 וההסכמים החוזים על

 לחתום היססת עליהם
 היזהר שעבר. בשבוע
 כידיד המתחזה מאדם

 להילוות והרוצה טוב
 תחת מקום. לכל אליך

שני המשעמם הרומן
אה סערת תבוא הלת,
 ״ שיגרת את שתשנה בים,
 להמר, כדאי השבוע הקרוב. בעתיד חייו

מחייבים. ובלתי קטנים סכומים על בעיקר

 בשטח ביותר. קל שבוע צפוי דגים לבני
 אתה אם מסחררות. הצלחות הרומנטי,

ש־ הזמן הגיע מצייר,
ל המכחול את תקח

 בו שבוע זה ידיים.
ל מהליכה תיהנה

ספ קריאת תיאטרון,
מוסיקה. ושמיעת רים

 צפוייה הפיננסי בשטח
 היה אן הצלחה, לן

 צעדיך את וחשב זהיר
 מה כל לא כי היטב.

מ ובטוח ברור שנראה
 זאת לעומת כזה. הוא אכן ראשון, מבט

המבוגר. מיריבך לדאוג מה לך אין —

ממזכי□
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סובייטית מזימה
 כראש־מפד נבחר מא משנה, פחות תוך
להידר לגרום בגין מנחם הצליח שלה,
 לארצות־הברית ישראל בין ביחסים דרות
 אם המדינה. קום מאז כמותה היתד, שלא

 בגין עלול כזה בקצב יימשכו העניינים
 למזרח- יחזרו שהסובייטים לכך לגרום

 כאן אין אם לשקול מתחיל אני התיכון.
 למעשה אינו בגין והאם מתוכנת מזימה

משר שהוא העובדה סמוי? סובייטי סוכן
 באיזה חשוב לא שלו, נאום לכל כמעט בב

 רק מוכיחה הסובייטים, על התקפה נושא,
 היו כבר שלו. הבולט ההסוואה ניסיון את

 שהיה מי בר, ישראל הד״ר מעולם. דברים
 בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה של יועצו

שהסוב מדוע אז סובייטי. כסוכן התגלה
 ראש־ממש־ גם לנו לשתול ינסו לא ייטים
לה?

נתניה פרץ, אמ:ץ

המחב כי הצהיר בגין ראש־הממשלה
מ יהודים״. ״לרצוח באו הפלסטינים לים

 ניתן ראות ומרחיק אחראי לאומי מנהיג
וילדים. נשים :אזרחים רצח שיגנה לצפות
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הור ״הם בניסוח בהשתמשו בגין. לא אבל
 של הטראומה על בגין פעל יהודים״ גים

 והסית אפלים יצרים עורר שלנו, הפוגרום
 של הרג שהם ותגמול... גזעית לשינאה

 מכהן עוד כל בזמננו. לשלום תקווה כל
 הפלסטינים הטירוריסטים בתפקידו, בגין
 אם משנה זה ואין להפסיד, יכולים אינם

מצליחים. או נכשלים הם
שוויץ ציריך, שריק, יוסף

 לנו שאסור שפסק, הוא בגין מנחם
 ״הגדה בשם המוחזקים לשטחים לקרוא

ושומ ״יהודה בשם רק אלא המערבית״
 עם האחרונה פגישתו כישלון אחרי רון״.

 ייאלץ ודאי הלבן, בבית קארטר הנשיא
 הנשיא בית את לכנות מעתה בגין אותנו

השחור״. ״הבית האמריקאי
תל־אביב הרשקוכיץ, שלמה

ורוח נשיאים
 המועמדים כל על רב בעיון קראתי
 מכל עושים דעתי עניות לפי לנשיאות.

 נשיא וזולה. תפלה בדיחה הזה העניין
 מישאל- באמצעות ישירות, להיבחר חייב
 של בדרך או פרוטקציות על-פי ולא עם,

 בצורה בוחרים כבר אם פוליטיים. תככים
המת המוזכרים המועמדים מכל אז כזאת,

 היה אם נבון. יצחק ח״כ הוא ביותר אים
 נבחר היה שהוא ספק אין מישאל־עם

כנשיא.
פתח־תיקווה בהן, סמי

 ביותר מוגבלות המדינה נשיא סמכויות
 ייצוגיים, בתפקידים בעיקר מתמקדות והן

 דרכי על השפעה כל (ללא שונים מינויים
 חגיגיים באירועים והשתתפות הבחירה)

 הם מנשיאה האומה ציפיות ולאומיים.
 דיעה לכל מעבר אחדות־העם את שיסמל

 הנשיא עדתית. או תרבותית פוליטית,
 ונושא מקובלת אהובה, דמות להיות חייב

העם. של לגאוותו
 יצחק ראש־הממשלה, מועמד עומד האם
 עדויות מתוך אלה? בקריטריונים שווה,
וב בטלוויזיה הופעתו סמך ועל שונות

 גדולים בלבנו המנקרים הספקות עיתונות,
ביותר.
הצ כינה בארץ הבכירים המדענים אחד

בהמ מתבסס בגין מנחם כפארסה. זו עה

 אי ועל המועמד של מוצאו על לצותיו
 אלו תכונות הפוליטיים. בחיים מעורבותו

 בתפקיד מלכהן האיש את פוסלות בדיוק
 אישיות להיות הנשיא על המדינה. נשיא
 ובעלת אופקים, רחבת שאר־רוח, בעלת

 העובדה האפשר. ככל רחב ציבורי עבר
 מצוות שומר דתי, אדם הוא שווה שיצחק

 בחירת בחירתו. על מקילה אינה ומסורתי
 על להצביע רק יכולה רוה״מ של מועמדו

 וצרי־אופק. פוליטיים כיתתיים, שיקולים
 גאה תהיה האומה שכל בנשיא לבחור יש
ותעריצו. בו

תל־אביב יהב, דן

 העדה לבני כבוד לחלוק רצה בגין מנחם
 הפעם לבחור בהציעו במדינה, הספרדית

 יכול שלא העובדה ספרדי. ממוצא נשיא
 מתאים מועמד הספרדים בין למצוא היה

 היא שווה יצחק הפרופסור מאשר יותר
לה. לכבוד ולא הספרדית לעדה עלבון

ירושלים אשר, משה

 למנות היה יכול קליגולה הקיסר אם
 מנחם שעל מדוע כסינאטור, שלו הסוס את

 יצחק (?)הפרופסור את למנות ייאסר בגין
כנשיא? שווה

הרצליה אב־ידן, אליעזר

כת מופיעה )2115( הזה העולם בגיליון
 נדהמתי שווה. יצחק הפרופסור על בה

 בתוך זו, בכתבה מופיע שמי את לראות
האמת. של חמור סילוף המהווה סיפור

 מועמדותו על הידיעה שודרה בו בערב
 בטלפון אתי התקשרו שווה פרופסור של

 וביקשו הטלוויזיה של החדשות ממערכת
שווה שפרופסור להם הסברתי פרטים.

תדמי יגאל פרופסור
עולמי? שם מהו

 ששודר כפי למדע, וייצמן מכון עובד אינו
 שידור על ורק אך תרעומת הבעתי בטעות.
 בתשובה מדוייק. אינו בה שהמידע ידיעה
 מאד סמוך הגיעה שהידיעה לי הוסבר

 פרטיה. את לאמת פנאי היה ולא לשידור
 שווה שפרופסור עניתי לשאלה בתשובה

 נשאלתי הישגים. ובעל ותיק חוקר הוא
 הסברתי עולמי. שם באמת לו יש האם

 עם ברור. מובן אין עולמי״ ״שם שלמושג
בת ידוע שווה שפרופסור הדגשתי זאת
בעולם. חומו

 יוקרה להשיג המנסים אנשים מתעב אני
 ליג־ או השמצה על־ידי אחרים חשבון על

 כפי העובדות סולפו איך יודע אינני לוג.
 מרגיש אני מיקרה בכל בכתבה. שהופיעו

 בעתונכם. הפירסום על-ידי נפגע עצמי את
רחובות וייצמן, מכון תלמי, יגאל

״ברירה* של הברירה
 עמוקות מעוניין אני אמריקאי כיהודי

 ישראל. של קיומה ובהמשך בביטחונה
 שהוצעה השלום תוכנית כי מאמין אני

 מהווה לישראל סאדאת הנשיא על-ידי
 במזרח־התיכון. בר־קיימא לשלום בסיס

 העקרונות עם להסכים מציע אני לכן
 שהם: סאדאת הצעת של הבסיסיים

לישראל: כטחוגיות ערוכות •
 השב־ מהמדינות ערובות לקבל ישראל על
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