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 הופכים כה, עד שגברו וכאב־הלב חלאות
 רוצה אתה לסיוט.

הטר מכל להשתחרר
 וממש הקטנות דות
ב הנלחם אריה כמו

מצ אינך עכביש, קורי
 הסבך. מן לצאת ליח

 אדם כאלה במיקרים
 יושב פעילות, מפסיק
 כוחות. אוגר בשקט,

 ענייני לגבי אמור זה
מהעניי פחות לא לב

האחרים. נים
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 לעומת אבל בעסקיו, נסיגה חלה לאחרונה
לא־ הצלחה נחלת זאת

הרו במישור נורמלית
אותו הרומן : מנטי

 זמן לפני לנהל התחלת
 אל אבל יימשך, מה,

 שהוא לעצמך תחשוב
בסו תחזור אתה רציני.

אשתך. אל דבר של פו
 היא אם היא השאלה

מחדש. אותך תקבל
בעיה. תהיה כבר וזאת

* * *
 על לסמוך לך שאסור העובדה למרות

̂  הצי לך המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
ש מכם לאלה כלכלי,

 בצרות שקועים היו
ב רציניות. כספיות

 השבוע סוף טוב ייחוד
 יום ר. יום ובמייוחד

לרומנ מתאים אינו ג׳
יותר בו יש : טיקה

 עוינות. השפעות מדי
ה בשטח שבת, מוצאי על להמר תוכל

בספורט. עסוק אהבה.
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 הבלתי־ הדיכדוך מן יוצא אתה אט־אט
לאחרו שקעת בו רגיל

 זה יהיה לא עדיין נה.
 כדי : באמת טוב שבוע
 להכיר עליך יבוא, שזה

 אנשים של שלמה שורה
 עושה ואינך חדשים,
 אבל זה. בכיוון מספיק

ובעניי־ בענייני־עבודה
 תתרגל אתה ני־בילוי

 לך תקבע החדש, למצב
יותר. נעימים דפוסים ׳
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 תשמור אם להסתדר רק תוכל השבוע גם
 את ותיקח עצמך על

ב חזק־חזק עצמך
 מופרזת שתייה ידיים.

 לך לקלקל עשוייה
 מתכנן שאתה עניין
פגי גם רב, זמן מזה
 טוב ידיד עם שה

להסת עשוייה וחשוב
 מטעמים במריבה, יים

 בעל״הש- איש דומים,
 בתנאי לעזור מוכן פעה

 בבוא לו להשיב שתדע
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ה ידידיך אל ולהיצמד
ל המתגעגעים ישנים

 תרגיש לידם חברתך.
 לשכוח עליך יותר. טוב
ש חילוקי־הדיעות את

לאחרו ביניכם אירעו
 לך יקנו ידידיך נה.

 מאוד לך שחסר ביטחון
 אלה. טרופים בימים
 שתפסיק הזמן הגיע

 עבודה ממקום לנדוד
ברצי חשוב לשני. אחד
עתידך. ייצוב על נות

 לליבה. להגיע כל-כך שקל תחשוב אל
 בשביל להתאמץ צריך
 עוד מה אותה. לפצח
 כמה עד מבינה שהיא
 והפכפך. רב-צדדי אתה
 לחזר תצטרך על״כן

 — ובעיקר אחריה
 כי שוב לה להראות

 ובלתי- מסוכן כה אינך
חוש שהיא כפי יציב
 מאזניים, בת לך, שת.

 שאת לפני היטב בידקי
קונה.

מכחכים
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 לזכות עתיד ואתה —בהצלחה זכית
 כי זכור נוספות. בכמה

חיי והמקוריות הדמיון י
לרגליך, נר לשמש בים

 הזהירות מן יותר הרבה
 עם הקפדני. והתיכנון

 לריב לא דאג זאת,
 ועם ידידך עם לחינם

ציוד, רכישות מכריך.
 הקשורים דברים או

 מאוד כדאיות לעבודתך,
עקרב: בת השבוע. י"

ב ובגדים הבהיר, על הכהה את העדיפי
בהירים. צבעים
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 לפזרן. אותך תהפוך בלתי-צפוייה פגישה
ל זה ארוך לטווח
 ימים לך מצפים רעתך•
 לעבודה חברה קשים.
 כלפיך מגלה החלה
 — התעניינות סימני

 עורף. לה תפנה אל
 תשומת״לב, לה הקדש

 זה דבר של בסופו כי
 לך צפוייה לך. ישתלם

 אשר מאדם נפש עגמת
 לחבר אותו חשבת

אמיתי.
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ול כספיות עיסקות להשלמת יפה השבוע
דלא־ניידי. בנכסי הנוגעים חחים חתימת

 לעקור מתכוון אתה אם
חדש, מגורים למקום

ל השבוע להגיע עליך
מחייבת. החלטה כלל

 יושבתו לבל הישמר
 המעשיות תוכניותיו

שבלב. עניינים בגלל
 לך הדבו/יגרום אם גם

פ1 (]23]0 דבר־מה נפשי.' למתח £
0 2 5 3 3 יביא 7 למיספר הקשור ■1

השבוע. באמצע מזל לך
 הלבן, הסוס על לנסיך תחכי — גדי בת
אדום. בצבע בגדים לבשי יבוא. הוא
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 לגרום עלולה עצבים של יתר הצטברות
 ולהזיק להתפרץ לך

 ארגעה גלולות לעצמך.
 בבית־הבר־ מנוחה או

ל עליך ישפיעו אה
 הטיב־ נטייתך טובה.

 דברים על להמר עית,
 של סיכויים חסרי
 להפילך עלולה ממש,

עי פקח בפח, השבוע
 מחלה ותישמר. ניך

 לפקוד עלולה קלח
מוסיף הרומנטי במישור ביתך. את

ומשעמם. מוכר פורה, להיות הכל
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 בבת־ תיפתרנה בעיותיך שכל תצפה אל
 זמן לך, ,המסייע הקרוב לאדם תן אחת.

 להצליח כדי מספיק
 הכספי מצבך במשימתו.

לפ תאלץ אך ישתפר,
שותפיך. על עין קוח
 עצמך את רואה אתה

 האמת של דגלה כנושא
מת ואינו המוחלטת,

אח של באמיתות חשב
בזולתך. הבנה נהג רים.
ל הנוהג ברנש אותו

— בקביעות הקניטו - י,
 תביא זו תגובה לחלוטין. ממנו התעלם

,תשתפר. התנהגותו שגס לכך
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)9 מעמוד (המשך
היש אזרחותי על ואוותר מישרד־הפנים

ראלית.
 אחד. כל ואז נתגרש ובעלי שאני •
 שהוא מה לעשות יוכל מישרד־הפנים, כולל

רוצה.
 עם מישרד־הפנים דרישת מתיישבת כיצד
 המושמעת זכויות־האדם לשמירת התביעה

 כאשר והערב, השכם ממשלת־ישראל בפי
ז למשל אחרים, ליהודים נוגע הדבר

ת סקוטלנד גלאזגו, שרטון, רו
 הועבר שרטון הקוראת של מיכתבה •

תגו להלן תגובה. לקבלת למישדד־הפניס,
 המנהל סגנית היבנר, יהודית של בתה

:במישרד־הפנים הכללי
ישראלי אזרח של בקשה לבדוק ״בבואנו

 של טעם בזה יש כך, על נוסף נכון. לא
זולה. סנסציה

וישניבסקי, שלום ד״ר
ארצות־הברית נורפולק,

• • •
לבורג? ;!רה מה

 או זו מסקנה מבין שאינני קורה לעתים
 ב״הנדון״ למשל אבנרי, אורי של אחרת

 מהבהבות״ ״עיניים )2128 הזה (העולם
 מבחינה מושלמת בצורה הכתוב (מאמר

אבנ מר כותב יצירה!) ממש עיתונאית.
 האלוף לשעבר, חיל־האוויר מפקד על ,ר

ש יודעי־דבר אנשים ״כמה כך: פלד,
 חייכו פלד, של ראיונו על עימם דיברתי

אנחנו עזוב, שאומרים: כמי ברחמנות,

 בעוד — הישראלית אזרחותו על לוותר
 אזרחי להישאר. רצונם האחרים שבני־ביתו

 עם הבקשה רקע אנו מבררים — ישראל
ש כמה עד — למנוע כדי בני־הזוג שני

 בדרך- אשר סטאטוס פיצול — ניתן הדבר
 קשות הסתבכויות הימים ברבות גורם כלל

שונה. סטאטוס בעלי לבני־מישפחה
מת לאחר־מכן שדווקא קורה אחת ״לא
 ומיותרת קשה ביורוקרטיה על אלה רעמים
 ישראלי לאזרח לתת הצורך מתעורר כאשר
 לאזרח־ מאשר החוק, על־פי שונה, שירות

מקו זו עמדה המישפחה. אותה בן חוץ,
העולם. ארצות ברוב בלת

 הגברת של בעלה עם ״התכתבויותינו
 על כי ביותר, בלתי־נעמיות היו שרטון רות
 אה לקדם מכוונת שהיתה מצידנו שאלה כל

 של קיתון קיבלנו המבקש, של עניינו
 כדיברי — ביקשנו לא מעולם רותחין.

 על תוותר עצמה שרטון שגב׳ — המתלוננת
 הנקודות שאר ועל הישראלית. האזרחות
להשיב.״ מה כלל אין על־ידה, שהועלו

סנסציה של טעם
 הי־ מאז עיתונכם של ותיק קורא הנני
 בערב, תשע שמו היה מאז למעשה, ווסדו.

 לפני בקביעות. בגולה לקוראו וממשיך
 קראתי )2110 הזה (העולם שבועות כמה

הת אודות ״אנשים״, במדור בעיתונכם,
 בזמן סטרליץ ארלין הגברת של נהגותה
 נכתב שבו הנוסח בתל־אביב. ביקורה
 כאילו' וניראה פוגע מעליב, היה עליה הקטע
אישית. להשמיצה על־מנת נכתב
ויויג׳יניה, בנורפולק, היושב ישראלי אני

 יוסף את אישית מכיר רבות. שנים זה
 סטרליץ מישפחת סטרליץ. וארלין (,בדי״)
 ובויר- בנורפולק הקהילה לכל משמשת

 כספית, רק לא הקרבה, של כסמל ג׳יניה
 הגבלה ללא אישי ויחם עבודה בזמן, אלא
 עצמה ארלין וליהדות. לישראל הנוגע בכל

 למדתי ישראל. למען ללא־לאות עובדת
 האישית והתנהגותה תכונותיה את להעריך

 שהן — בחברה והן מישפחתה בחיי הן
 אודותיה על שהידיעה מרגיש אני למופת.

באור להציגה ובמטרה טוב טעם ללא היתה

 בראש.״ בורג לו חסר אותו. מכירים
 חיל- שמפקד ייתכן אבנרי לדעת האם
 זה, לתפקיד להיבחר יכול בישראל האוויר
 הריעות, לכל בלתי־רגיל אחראי תפקיד

ג לו חסר אם ר ו ? בראש ב
משוג הזאת המדינה כך כדאי עד האם

מטור ומפקדיה מנהיגיה כך כדי ועד ז עת
 ה־ רפול אח״כ גור! מוטה קודם: ז פים

 ן פלד בני ועכשיו: רמטכ״ל!
 גור שמוטה העורך ציין לא מדוע אגב,

 בתקופת תפקידיהם את קיבלו פלד ובני
 וגם בשילטון? היו עוד כשהם ״המערך״

 בתקופת הרמטכ״ל כס עד הגיע רפול
״המערך״. שילטון

ירושלים חיים, בר־ ד.

גלגלים על שלום
 קיבל בטרם שלו, האחרונים הצום בימי

 העם תביעת את — ובצדק — עצמו על
 אייבי הפך חייו, את לסכן שיחדל כולו
 יונה לא השלום: של האמיתי לסמל נתן

 שחורים לבוש איש אלא צחורת־כנפיים
 לכנפיים. זקוק אינו השלום בכסא־גלגלים.

 יפרח לא כך אולי לכסא־גלגלים. זקוק הוא
 כך לקרקע. קשור יהיה אלא בדמיוננו רק
 להמתין ולא אותו לדחוף יהיה ניתן גם

 משלה סמל אותו כמו מעצמו שימריא
היונה. — השלום של

עכו שיטרית, אריאלה

 אות- היא נתן אייבי של שביתת־הרעב
 הישראלית. החברה של מצחה על קין

 היה מה לכולנו להמחיש הצליח אייבי
 כמוהו, נכונים היינו כולנו אילו ,קורה

ה למען ולהיאבק היום־יום מחיי להינתק
 היתה אחד בודד אדם של מלחמתו שלום•
 כמוהו רבים היו אילו אבל מראש. .אבודה
אחרת. נראים המדינה פני היו

תל־אביב ארציאלי, יום!*

 בינלאומי במסע לפתוח מציע ...אני
 לאייבי' לשלום פרס-נובל הענקת למען
נתן.

רנזת־גן מלמד, רוני

הדדד̂ד




