
להג השבוע נוטה את
 סיג־ בגנדרנותך. זמות

 ופרזנותך. דיבורך נון
 בלתי־ תכונות אף ל1ן

ה תהיה אלו, חיוביות
ה גדולה אלייך תיבה
 אתה מתמיד. שבוע

ב עצמך את מעסיק
שו רומנטיות פעולות

מ לברוח כאמצעי נות
 את המעסיקה הנערה
לך. להזיק עלולה זה בעניין הגזמה מוחך.

 ־ במרס 2י
ךאסריל 20

 אינו הכספי הגירעון
 פיתרון. השבוע מוצא

 שבוע זה יהיה בכלל,
 וקצת חסר־קצב, איטי,

 :לטובה זה משעמס.
 כוח לאגירת אותו נצל

 מאחר הבאות לקראת
 כל את ידרוש והחודש

האינט הניתוח כושר
 בתוספת שלך, לקטואלי

 של מבוטלת לא למידה
מ התרחק שתוכל, כמה עד אומץ־לב.

 החיים. של העיוני בצד והתרכז אלימות
 ומכאיבה — גדולה אהבה תאומיס: בת
דרכך. את להאיר זה שבוע בסוף תתחיל —

ביוני 20 - במאי 2י
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¥ ¥ ¥
 ועוד — עולה המתח
 קודם לעלות, עתיד

מפעילו נחת שתראה
 העיקר הנוכחית. תן

להסתכסך, לא הוא
נו אנשים עם השבוע,
ה את לקחת ספים,

 ולעשות בשקט, כל
 נדרש כשאתה טובות,

 האנשים אם גם לכן.
 ממך זאת שמבקשים

 קצת בכלל, בלתי-נסבלים. בעצם, הם,
 לשבט — משתנה מצבן יזיק. לא טאקט

ה׳. ביום החדש, הירח עם — לחסד או
¥ ¥ ¥

ארו כה חודשים מצפה אתה שלו הרגע
 ״ ביום השבוע, יגיע כים

 שני. ביום או חמישי
 עבורן יהווה גם הוא

 תקופת- לפתיחת סימן
צו אין חדשה. חיים

 העבר, את למחוק רן
 לבנות השתדלי אן

 כוח- יותר. טוב עתיד
 גובר. שלן השיכנוע

 את מוצא אומנם אתה
 יחד אן מבודד, עצמן

 בלתי־רגיל. כוח ובעל מאושר זאת עם
 בנושא תשפיע שעליהם יריבים, אפילו

מאהדה. ולאו״דווקא — יכבדון מסויים,

[״מ1א ח
ר ב מ ט פ ס  ־ :

א!ח ר17ר. ב י
 1 ־לי.
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¥ ¥ ¥
ל אף ועלול לך, יעזור לא רגש־הנקמות

ש מכתב רחוק. לטווח לתוכניותיך הזיק
א/ ביום אלייך יגיע 1

 אותך יכעיס עקרבית,
תש כי שמוטב ־כך כל

את אחדים ימים קלי
 תנקטי בטרם תוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

ל לכאן. או לכאן בה,
 ספק אין זאת, עומת

ה את לנצל שאפשר
 בו לשקול :הזה שבוע
 הבעיות כל את מחדש

הגי לאור שלך, והמישפחתיות הכספיות
 אל קודם־לכן. ידעת לא עליהם לויים

עלו־ את כי — בזבזנית בצורה תנהגי
להמר. לד כדאי השבוע לסבול. 1לי

. י ג ) )
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¥  ¥  ¥

 להגשים ברצונן אם ימי־שיא, הם אלה
^ ״ ה- בשבוע תוכניותין.

מאו להיות עלול בא
 קשת: בת מדי. חר

קו בעל אדם עם קשר
בהד הופן גבוהה מה
הי עבורך. חיוני רגה

ב להיתפס לא זהרי
 בלתי״מתאים. מקום

התחייבו לן יש אם
 שמור — כספיות יות

המו את יעברו שלא
לד•שיש החובות כל את וסלק תר׳

¥  ¥  ¥

#ז*
נו אחת פגישה זהו.

לה יכולה ואת ספת,
 עשית שלן. שהוא גיד

 ואם כביר רושם עליו
 טיבעית להיות תדעי

ל אחת פעם ולוותר,
 ו- חישובים על פחות,

תמ שיקולי־שיקולים,
האושר. את בו צאי

 עוזר שלן כוח־הרצון
 לסיים השבוע, לן

רצית. בה אשר מישרה לקבל או עיסקה
¥ ¥ ¥

 סוף לא־נורמלי; שבוע
 את להשיג הצלחת סוף

 שאפת שאליו הדבר
 היזהר אך רב, כה זמן

 שיסנוור שווא ־ מברק
ל לך ויניח עיניך את

 יתנהל מעתה כי האמין
 חד־וחלק. מעצמו, הכל

ה כבר איפוא, התחל,
 דרך בהתוויית שבוע,

 תתפתה ואל לעצמך,
קשה. כעבודה בעיניך שנראה מה לזנוח

¥ ¥ ¥
האני״ על תסמכי אם

 הבריאים סטינקטים
 הפחות- על ואפילו

 תוכלי שלן, בריאים
 מרובה תועלת להפיק

שית חדשים מקשרים
הש בתחילת לן, גלו
 ילדייך אם הבא. בוע

 ש- מוטב לן, יקרים
ב עין עליהם תעיפי

 תתפתה אל א׳. יום
בטו רוצה הוא ותיק. לידיד להאמין

בלתי-מאוזן. שיקולו לפעמים אן בתן,
£ _ _ _

לגשש תמשיך אל ביותר; מעורפל המצב
דרוש אלא — באפלה __________

 ביצוע ותבע הסברים,
ו לך שיעזרו החלטות

 לצאת אותך לסובבים
 אתה אס הסבך. מן

— אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
נוח. ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזוזה רום

הז — גדי בת ענייניו.
 את הופעתך. נושא את לאחרונה נחת
 החיצונית שהופעתך יודעת, אינך. ודאי
בהיר. לבשי שלך. כרטים־הביקור היא

¥  ¥  ¥

בחיוורון תחושי אם לדאגה תיתפסי אל
_______ ו- בפנייך בלתי״רגיל

 לגבי מוזרה רגישות
 נסי אותן. הסובב כל

ו זו, בהרגשה לשלוט
ל לאנשים תתני אל

ש העת הגיעה נצלה.
 ולתמיד אחת תחליטו

 להמשיך ברצונכם אם
להיפ או יחד, לחיות

 והתפיי- מריבות רד.
 חוזרות-ונישנות סויות

באגרסיביות. לנהוג הפסק פיתרון. אינן

ר *0 א ו נ י ךפבתאד !8 ־ ב

¥  ¥  ¥

 די תוצאות אפילו ויש בוערת, העבודה
א לעבודתך. מפתיעות

מ שאתה ההמולה בל
 מחשידה סביבך, קים

מד יותר שאתה אותך
 מאשר העבודה על בר

ה הדבר אותה. מבצע
 ומרסן שבולם יחידי
 שד בעצם היא אותך

 בפניך המצביעה תפתך,
נקודות־ על הזמן כל

שלך. הרבות החולשה

ר. 4$ א רו ב פ ד ב
ס 26 ר מ ב

מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 לפרשן או לעוותן הניסיונות וכל פשוטות
לאמת. חוטאות הפשט בדרך שלא

 כבשנו )1967( ששת־הימים במילחמת •1
שנה. 19 בידינו היו שלא ״שטחים״

 והגשימה התקיימה מדינת־ישראל •
 עקרונותיה את להגשים) וניסתה שאפה (או

 ללא גם והציוניים החברתיים המדיניים,
אלו. ״שטחים״

 באוכלו- מאוכלסים הללו ״השטחים״ •
 בנו רוצים שאינם ערביים, ויישובים סיד,

עצמית. להגדרה השאיפה בהם ומקננת
 אל־סאדאת הנשיא של ונאומו ביקורו •1

 השלזם לתוחלת תקווה שביב פתחו בכנסת
לו. מייחלים כה שכולנו

 כי שילטונו ימות כל טען המערך •
 ליום פיקדון עבורנו מהווים ״השטחים״

השלום. יבוא בו
 את להגשים עתה ממאן הליכוד <•

 סיכוי שישנו למרות המערך, של צוואתו
 ראש־ של טענתו ולמרות לשלום כלשהו

 הבטחות כל את מקיים הוא כי הממשלה
המערך. של העבר

 של (בתנאי המערך הבטחות אי־קיום
 את תקרב לשלום) מבוקרת התקדמות
 הגשמת את ותימנע המילחמה אפשרויות

הציונות. ערכי
תל־אביב יהב, דן

גלים שני כמו
 העיתון, של הוותיקים הקוראים כאחד

 הישראליות היפהפיות כל אחר העוקב
 הצגת־הבכורה את להן ערך הזה שהעולם

 מל- תמונות כל את והאוסף דפיו, מעל
 הופתעתי על־ידכם, שהוכתרו כות־המים

 הזה (העולם האחרון בגליונכם לגלות
 של תמונתה את אושיס, במדור )2124

שהיתה מי גל), (לשעבר צבר יהודית

19)54 גד יהודית
— הדומה

 כאן נפלה כי דומני .1964 מלכת־המים
 לתמונה כיום תמונתה את השוויתי טעות.

 מצאתי ולא בחירתה, ביום בידי הנמצאת
 פיר־ לא האם השתיים. בין דימיון שום

 אחרת מלכת־מים של תמונה בטעות סמתם
 בריכת־השלום חנוכת בטכס שהשתתפה

יהו של בשמה אותה והכתרתם בחולון,
צבר? דית

פתח־תיקווה סופר, מאיר
הדימ־ על טעות. כל נפלה לא לא, •

 וכיום, הכתרתה בשנת גל יהודית בין יון
 שתי על־פי לעמוד סופר הקורא יוכל

לעיל. המתפרסמות התמונות

7״אחדי: לא
 ב- השירות אודות על הכתבות סידרת

שהתפר הליכוד, ממשלת שרי של צה״ל
 אך — תמה הזה, העולם דפי מעל סמה

 ד,מיפ- של הספסל שחקני בין גשלמה. לא
השו וממלאי העתודה קרי השלטת, לגד,
 לבין בצה״ל ששירתו אלה בין היחס רות,
 בממשלה, מאשר גדול שירתו שלא אלה

 או בכלל, שירתו שלא אלה לטובת ושואף
 משום זאת, השירותים. ביחידות שירתו

 מצויים הליכוד של הוותיקה שבגווארדיה
גוייסו לא באצ״ל, מפקדים ששימשו כאלה

ואי פוליטיים, כמנהיגים והמשיכו לצה״ל
פולי כעסקונה רק צמח הצעיר הדור לו

 אינם ברובם, אלה, שורשים. ללא טית׳
!״ה״אחרי צועקי עם נמנים

רמת־גן ניר, דוד

כגין של הרקיע זוהר
 אמרה הנוכחית לכנסת הבחירות אחרי

 הזה... לעם ש״מגיע אלוני שולמית ח״כ
״ ממשלה כזאת בצורה שבחר ת... א  כז

 שראיתי ואחרי מהבחירות שנה כחלוף
 הדמות לדעתי שהוא ראש־ד,ממשלה, את

למדינת- אי־פעם שהיתה ביותר האצילית

1978 צכר יהודית
השווה הוא —

 שבה בצורה הזמנים, בכל ואולי ישראל
העצ ביום המחתרות לוחמי פני את קיבל

 שהיה הרקיע זוהר את כשראיתי מאות!
 מנהיגותו כל את ובכלל פניו, על נסוך

הממ הקמת מאז שחלפה השנה במשך
 ההי־ את חד־וחלק אומר אני הזאת, שלה

 שולמית ח״כ בזמנו שאמרה ממה פך
 אך־ורק הרודף הזה, לעם מגיע לא :אלוני
 לעם כזה. מזהיר מנהיג ולוקסוס, בצע
 מנהיג מגיע המבישה, בהתנהגותו הזה,

או... מהמערך יותר, נמוך בשיעור־קומה
ירושלים רמת־אשכול, קרני, מזי

נפצע רק — נהרג לא
 תשומת־ליבכם את להפנות ברצוני

 אבנרי אורי של במאמרו שנפלה לטעות
 נאציזם ייתכן ״האם )2123 הזה (העולם

 אל עבד האני מנצרת, הבחור בישראל?״.
 גוש- איש בידי שנורה עונאללה, חמיד

 פצעים נפצע רק הוא נהרג. לא אמונים,
רב. מרחק היה לא המוות לבין שבינם
 הנפשע המיקרה הזכרת על מודה אני
 תופעות נגד להתריע כדי בה שיש הזה,

 רצח כמו גוש-אמונים אנשי מצד נפשעות
 בירושלים אלטחאן חליל הערבי הבחור

, המיזרחית.
נצרת תופיק, קאפם

לדמוקרטיה אדום אור
הדמוק החירויות על הנחרצת הגנתכם

ההתאר וחופש הביטוי חופש ועל רטיות
 זה, מיכתב לכם לשגר אותי הניעה גנות

 ואנטי- אנטי־דמוקרטיות התרחשויות על
 ובאו- בכפרם ערבים צעירים נגד אנושיות

הפוליטיות. דיעותיהם ב״עוון״ ניברסיטות
בתח הפיצוץ שאירע אחרי במאי, 4ב-

 על שירותי-ד־,ביטחון צרו בעכו, אגד נת
 שפרעם, מהכפרים ערבים צעירים בתי

 שם עצרו הם ודיר-חנא. עראבה כאבול,
ביטחו ״חשד של בתירוץ צעירים שישה

 שנעצרו הצעירים כל את שמייחד מה ני".
 או ואהדתם הזהה, הפוליטית השקפתם הוא

 שהיא אלבלד״ ״אבנא לתנועת השתייכותם
ומוכרת. חוקית

נג הוציאו הביטחוני״ ״החשד בתירוץ
 ב* אותם וכלאו יום 15ל- צווי-מעצר דם

בשעת אבל בעכו. בבית־המעצר תאי־בידוד
)10 בעמוד (המשך

1
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