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 במצבך לטובה שינוי
 בטיק־ המסובך הכלכלי

 ידידים תמצא אתה צת.
 מתקבל הפחות במקום

 דע זאת, עם הדעת. על
 אליך מתייחסים שהם

הי בחומר־התחשבות.
 ועוד מהפכפכים, זהר

 מנשים כמובן, יותר,
 לחול־ נטייתך הפכפכות.

תס ולרומנטיקה מנות
לא־לך. במריבההשבוע, אותך, בך
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 חבריך עם לריב חדל

ה־ מהז בשביל לעבודה,
 אותך המטרידה בעייה
 בתשובה השבוע תז:ה

מע אתה אם ובהסבר.
קופ תגזים. אל — שן

תס ליום אחת סה
 לך תהיה השבוע פיק.

ב רומנטית, הצלחה
 להיות שתפסיק תנאי

סר בת ועצבני. מתוח
בבית. קצת השבוע שתשבי כדאי — טן
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 יעזור לך שיש המרץ

 בעיות כמה לפתור לך
 מזה אותך המטרידות

 זאת, למרות רב. זמן
 קצת להקדיש הזמן הגיע
להג דרכים לבחון זמן

 נדיבותך יעילותך. ברת
ב השבוע יזכו ויושרך
אל מתאימה. הערכה
_____________ לידידך לחת תהסס
 תתבקש כאשר עצות,

 זאת. לעשות תתבקש כשאת זאת. לעשות
זהירה. היי נוהגת, את כאשר — נמרה

לי !י.  י ביו
ן •?. א י. ס וו ו

^ 2§י

¥ ¥ ¥
עצו את תקבל לא אם

שותפקך, של תיהם
מסקנות. להסיק תשכיל

 ואולי — מדבריהם
גהזג־ תזכי? — עליהם

ב־ חל זה נאה. לחה
ה/ יום על מייוחד

ה הזה. השבוע סוף
 שעליו הרומנטי קשר

 נדמה ואשר חלמת,
 מנץ החל כי לך היה

השבוע. באמצע למלוא־פריחתו יגיע —

 מזניחה סתם את יטפשונת, לא את לא.
 להיות שלך הסיכויים ואת עצמך את

. * גם יכולה את מאושרת.
 — הדבר את לשנות

 ביכולתך תלוי זה אבל
 ומה בעצבייך, לשלוט
 — יותר הרבה שחשוב

 ובדיכאונות במצב־הרוח
 אתה אם שלך, הכרוניים

ה עכשיו בעל־עסקים,
 אבל להחליט, רגע
עכשיו. לחתום לא

י־ ל\יר ראן•׳־)בספטמבר
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— בת־שור התחזקי,

 קשה שבוע לפנייך
ל תנסי אל במייוחד.
ש מהאתגרים התחמק

 להתגבר עלייך יהיה
ישר, שכל מעט עליהם.

ועוז״ אומץ־לב הרבה
 על לדלג לך יעזרו רוח,

 ויגרמו המשוכות פני
דבר, של בסופו לך,

הי על נחת־רוח המון
תוותר! אל כלל. מבוטלים יהיו שלא שגיך,

¥ ¥ ¥
הת של יום הוא ב' 'יום

כס ובעיות נגשויות
ש איפוא, הקפד, פיות.

הח כל בו לקבל לא
ו מרחיקת־לכת לטה
 בכלל, להסתבך. שלא

הש את לנצל השתדל
 לריכוז הבאים בועיים
 שוטפת, לעבודה מחדש,

ה עם קשריך ולחידוש
תאו בת עליך. אהובים

בעיות. לאחרים גם אותו. תזניחי אל : מים

־׳״£■?י׳-׳י/
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מכתבים
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 בת מישפחתיות, בבעיות הסתבכת אם
 את תמצאי לא עקרב,

ה לצרות, הפיתרון
ל עד :להיפך שבוע.

השבוע, בסוף ו׳ יום
 ויותר יותר תיכנסי

 ול- להתחייבויות עמוק
מישפחתיים. סידורים

שנו מה כל שני, מצד
 או עיסקי לאירגון גע

יפה. עולה מיקצועי
תג ואל אדום, לבשי
השבוע. באכלה זימי
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 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
להע עדיין מסוגל אינך אבל זאת, יודע
 מלוא־המאמץ את ריך

 כך, משום ממך. הדרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל ימות־השבוע.

 ביום אונך כל את קיע
 כספך כל ואת אחד,

 ויחידה. אחת בנקודה
 מה להחליט תידרש

כרגע. בשבילך עדיף
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 המהוססים מאמציך מתחילים אט״אט,
 את לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת

— יותר ועוד העניינים,
תקל לא עצמך שאתה

הז מתוך לעצמך, קל
 שינאה מתוך או נחה

 רק שלא זכור עצמית.
 כבוד עם אדם אתה

הוא :גדי בת עצמי.
 אם אבל אותך, אוהב
שהחלטת, בדרך תלכי

ל עשוייה את כלפיו,
מ כסף אותו. הפסיד

 כרוך זה !היזהר לידיך. יגיע סמוי מקור
 למלא. תוכל אם ברור שלא ■בהתחייבויות

השבוע. טוב כחול צבע — גדי בת
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שהעסי לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע

ו  תצליח שעבר. מהחודש עוד אותך ק
 דאגות ממיספר להיחלץ
 את שהטרידו כספיות

 זאת לעומת מנוחתו.
 להתייצב שתיאלץ ייתכן

 אם ריגשי. משבר מול
 במישפחתך, הדבר יקרה
 את שתנצור מוטב

 רוצה אינך אם לשונך
ל יתגלגלו שהעניינים

השבוע. לנופש צא רעה.

¥ ¥ ¥

 בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בכלל
 ותשמור — העיסקי פועלך המשך את

 לעצמך תוכניותיו את
 זקוק אתה אם בלבד.
 קרוב-מיש- — לכסף
 אשה אפילו או פחה

 על עדיפים מבוגרת
 שמוגש מבחוץ, ממון

 תוך־כדי לכאורה לך
יותר. קטנות הטרדות

 באהבתו רוצה את אם
שתתענייני, מוטב —

באחרים. גם לכאורה,
ביותר. רבה בזהירות זאת עשי אבלז

אשלייו״עפשיו
עכ ל״שלום ״לא״ אמרה לא כולדה

הצ שהיא אחרי בהחלט מובן וזה שיו״
 שיותר לגרום הנבונה, במדיניותה ליחה.

 בבתי־ ישכנו צעירים אלפים מארבעת
בטוח•׳. .,שלום של בתנאים צבאיים קברות

פתח־תקווה גראור, דן

 העולם את רתם אבנרי שאורי פלא לא
ב עכשיו״. ״שלום בתנועת לתמיכה הזה

 השקול כיעד השלום את להציג ניסה שעתו
 גם תנאי. כל להתנות בלי אחד, יעד מכל

 לא סאדאת ג׳יהאן הגברת עם בשיחתו
ל מצריים, לוויתורים תביעה כל מצאנו

וכר. ביטחון גבולות
 הולך עכשיו״ ״שלום של הזה הלחץ

 ולהת־ לסחף עדים וסאדאת קארטר כאשר
 פועל הזמן כי הם מניחים כאן, פוררות
 להכתיב אפשר חלשה לישראל :לטובתם
״עכ הצעקה וגבולותיה. צרכיה ולקבוע
 מיר־ לפי שלום־אינסטאנט מזמינה שיו!״

 אשליה- בוודאי תהיה וזו סאדאתי, שם
עכשיו.

 אך קשה, דבר היא מהסיכסוך העייפות
ה להשגת שהתנאים סימן אינה עייפות

 דעת־הקהל של שחיקה הבישלו. שלום
 ארץ־ אבל מווייטנאם. אמריקה את סילקה
רחו מושבה ואינה וייטנאם אינה ישראל

היחידה. מולדתנו היא קה.
ירושלים חקק וכלפור הרצל

הכובע דיו מילוזמח
רשי על עמידרור לבנימין הכבוד כל
 מנתח הוא שבה ),2126 הזה (העולם מתו

 הצבאית המשמעת מושג את יסודי באופן
 נאמרו בפרט. כובע חבישת והוראת בכלל

 שטויות הרבה כל־כך זה נושא על ונכתבו
 שטוב ומבחוץ, מבפנים מומחים על־ידי

אלה. מבוססים דיברי־טעם לקרוא היה
 הזה העולם של הראשי שעורכו חבל

 ״הפרשן ההסתייגות בהערת הסתפק לא
הש את רק מביע הזה העולם של הצבאי
 השקפתם את מביע שהוא (סבורני קפתו״

 מצא אלא מטומטמים), רק ולא רבים, של
ו בצה״ל ניסיונו על להסתמך לנחוץ

 רפול עם מילהמתו את וללחום בסביבתו
 ה־ שתיכנונה מילחמה זוהי הכובע. דרך

 היא שלה והמוטיוואציה לקוי, אופראטיווי
תח בה משמש שגם נגאטיווי״ ״בולשיט

עקרה. מושת
 עומד לא אבנרי מר בדיברי האמור כל

ה צבאות ניסיון של המציאות במיבחן
פינ (מיל.) תא״ל של העלאתו ואף עולם,

 לאס־ מקנה .אינה אלוף לדרגת להב חס
 אינה הכובע חבישת מישקל־יתר. זו מכתה
 חלק אלא אידיאולוגי, או מהותי נושא

 ציבורי לפולמוס נושא ולא הצבא מהילכות
עקר.

חדרה אייזנכרג, משה
מה הזה״ ״העולם מגיליונות בחלק •
 דרגתו כאילו בטעות נדפס שעבר שבוע

 דובר שהיה מי להב, פינחס של הצבאית
 תת־ כמובן, הוא, להב אלוף. היא צה״ל,
במילואים. אלוף

כור ש? הטובה הכוונה
(״מו מרדכי (מיל.) שרב־אלוף סבור אני
 המיזרח עדות על שאמר מה אמר גור טה״)
 מוטה הרי להיפך. ולא אותם, לקדם כדי
 דעתי) (לפי ורוצה פוליטי איש הוא גור

וצי ממלכתיים פוליטייים, בחיים להמשיך
ב לפגוע שירצה ייתכן איך אז בוריים.

ה אזרחי ממחצית ביותר תחילה כוונה
 ראה לא שהוא מתפלא רק אני מדינה?

 ויפרשו ינצלו שרבים כלומר — הנולד את
האי האינטרסים למען לרעה, דבריו את

שלהם. שיים
ה את ולהאשים לתקוף בסים שום אין
 רצו שלא הישראלית החברה ואת מדינה

 יוצאי־ את להביא — הצליחו לא או —
 השכלה, של רמה לאותה המזרח עדות

ה עדות בני כמו ואינטליגנציה כישרון
 בית, מאותו אחים ששני כיוון מערב.

 לחנך אי־אפשר זינוק, קו אותו להם שיש
 עמים וחמר קל רמה, לאותה שיגיעו כך

ועדות.
 שאומר מי בגזענות להאשים אי־אפשר
 כישרוניים יותר היפאנים או שהגרמנים
 אני האיטלקים. או הרומנים מהפולנים,

יאמ אם נחיתות ריגשי כל ארגיש לא גם

ה מישראלים. כישרוניים יותר שהם רו
 באומץ־לב. האמת את לקבל היא חוכמה

 יותר להישגים להגיע רוצים אנחנו אם
 בראש־ובראשונה להפעיל עלינו גדולים,

 השכל לפי ולפעול הבריא, ההיגיון את
 זה במיקרה מופרז. רגש לפי ולא הישר

 כוונתו האם גור. מוטה בדיברי פסול אין
 בזמנו כשאמר להרע, היתד, בן־גוריון של

 י בצה״ל תימני רמטכ״ל לראות רוצה שהיה
בני-ברק שיכל״ שמשון

המדד כבראות
או מזהיר גפני, ארנון בנק־ישראל, נגיד

ה ומפני האינפלציה דהירת מפני תנו
 אינפלציה שהפכה הוצאות של אינפלציה

 להדליק חייבת היתה אזהרתו ביקוש. של
 שלנו. המשק קברניטי אצל אדומה נורה
ו ארליך, שימחה שר־האוצר בא אבל

ה של אזהרותיו כל את במחי־יד מבטל

 בנקאי, כמו הנגיד, כי טוען הוא נגיד.
 הכלכלי מצבנו וכי ביטחונות־יתר, מבקש

 הנגיד. שמתאר כפי חמור כל־כך אינו
 ,ה־ מאז מצבנו, השתפר ארליך של בעיניו
ה תבונתו ברוב שהנהיג הכלכלי מהפך

כלכלית.
 וההשקפה. המבט נקודת של שאלה הכל
 ומשום הראש, על עומד ארליך כי לי נדמה

ושפיר. ורוד הכל לו נראה כך
חיפה כלאו, יהודה

ופאשיזם נאציזם על
 אורי של פרשנותו על תמיהה כולי אני
ם אלה איזמים לשני הנוגעת אבנרי ל ו ע ה ) 

 כי מאמין ״אני קובע: הוא ).2123 הזה
בהיס ויחידה אחת תופעה היה הנאציזם

 מסויים, לעם השייכת תופעה ; טוריה
 לא שני, נאציזם ייתכן לא מסויים... למקום

אחר.״ מקום בכל ולא בישראל
 שם, בשינוי קיים, שהנאציזם היא דעתי

 בישראל. גם ייתכן והוא רבים במקומות
ש בשעה העם. מפי זאת ללמוד אפשר

נו אצלנו והביטחון הסדר על השומרים
 במי־ זוכים הם באכזריות, לעיתים הגים

ה את להבליט כדי ,נאצים!׳. לת־הגנאי
 כאן אשתמש אבנרי, של המוטעית תיזה

 משה של ספר־זיכרונותיו מתוך בקטע
 ברוסיה תלאותיו מימי המנוח, גרוסמן

הסובייטית.
 ושמו רוסי אסיר אליו פנה בכלא בהיותו

ש ממני מבקש ״ואסילי לאמור: ואסילי,
 לו אומר אני נאציזם. זה מה לו אסביר

 אחת, מפלגה רק שם יש ספורות: במילים
 מוחזקים השילטון מתנגדי אחד, מנהיג

 חושבים הם נרצחים. או במחנות־ריכוז
 כל בעולם, ביותר הגדול לעם עצמם את

לה המדינה, את לשרת חייבים האזרחים
 אין קושיות. לשאול ולא ממושמעים, יות
מל מרעהו, מפחד אחד כל חופש, שם

 ומפסיק בידי הולם הוא בית־סוהר. שנות,
 זה מה אותך שואל ,אינני ברוגז: אותי

!״נאציזם' על אותך שאלתי !קומוניזם
 בין כביכול, ההבדל, על התשובה הנה

וקומוניזם. פאשיזם נאציזם,
עזר מרנץ, אלי זהריה פו

2127 הזה העולם


