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 להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 ממנה היחסית השלווה את נצל עצמך,
 לקס בדי נהנה אתה

ל בעבודה מעמיד את
 ב- היחסים את שפר

 על עיו פקח מישפחה.
 כפופים ועל שותפיך

מ תתרשם ואל לך,
 טלה בת חנופה. דברי

 לרכב לו תניחי אם —
 ל־ סבל תגרמי עלייך,
היחסים ואת לעצמ,

 אל במאום. תשפרי לא
 שתהיי בתנאי תקיפה, להיות תפחדי אל

לברוח. יזדרז לא הוא — צודקת
¥< ¥ *

 הרגיל, מן קשה פעילות לך צפויה השבוע
 ממש לא־שיגרתית, וגם
,שעבר, בשבוע כמו

 את לאסוף עליך יהיה
 .הפיזיים כוחותיך, כל

 לעמוד כדי והנפשיים,
 עליך שיול .במשימות

להת תדע אס לבצען.
קט חולשות על גבר
תצליח. — שלך נות
 עצמך את לאנוס נסה
כספך. את לבזבז לא

 יבוא. בוא רב כה זמן ציפית שלו למינוי
¥ ¥ ¥

ה שהאנשים וההבנה האהדה למרות
לפ תיאלץ כלפיך, מגלים אליך קרובים

ה הבעייה את תור
עצ בכוחות לך מציקה

 לעזור נסיונותיהם מך.
 ויוסיפו ייכשלו, לך

ש למצב מיותר מתח
 הבי. בלאו גרוע הוא

 צפוייה נעימה הפתעה
ה סוף לקראת לך

 אפשרות וכן שבוע,
טו תחת טובה לגמול

 הזהרי קרוב. לידיד בה
מחש את המסתירה קרובה, מחברה
חלקלקות. דברי של במעטה בותיה
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בוערת העבודה
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הרבה יש

 די תוצאות אפילו ויש
או לעבודתך, מפתיעות

 מקים שאתה ההמולה לם
 אותך מחשידה סביבו,
 על יותר מדבר שאתה

 מבצע מאשר העבודה
ש היחידי הדבר אותה.
 היא אותך ומרסן בולם
המצ שותפתך בעצם
 הזמן כל בפניך ביעה

 התורפה נקודות על
 לך דע סרטן, בן שלך.

 בדבריה. וחוכמה הגיון
¥

אריה, בת שלך,

 ־ ביולי 21
באוגז׳סט 2ו

* ¥
 האהבה חיי בבישור

מר שינויים יחולו לא
ב תידחי אל עישים.

ה מחזרך את גסות
 שאינך למרות נלהב,
 משיבה. בל כלפיו חשה

 את לעשות לזמן תני
 שהרגשתך או שלו,

 או זאת, בכל תשתנה
 ממך. יתייאש שהוא

 או- למרות אריה, בן
 נוטה אתה הנוח, פייך

 לך. להזיק שעלולות פרועות להתפרצויות
¥ ¥ ¥

 לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכח
ה בכל הבנה ולגלות

 יוכל לא הוא לך. נוגע
 מבוכתו את להסתיר

 נמשך שהוא כשתבחיני
 הוא ראשון יום אלייך.

 הבלתי השילטון יום
 הוא שלך. מעורער

 להסכים זה ביום עשוי
 על שעולה מה לכל

 את לקבל אפילו רוחך,
 אל השנונים. חיציך

שהיכרת. החדש הידיד

נסוגה
■03220$!

 לו תספרי
^ 1\

על

 עימו כורך פיננסיות הצלחות של חדש גד
 אל כוחותיו. התמוטטות

 חופשה ליטול תהסס
 לאוויר לצאת קצרה,
 אנשים להכיר השדה,
 מצד אבל — חדשים

לנטיו תיכנע אל שני,
 לחסל הטבעיות תיו
 להתמסר כדי ההווה את

 בת המעורפל. למחר
 מיק־ פגישה :מאזניים

אחריה תביא רית,

מאזגיים
*88*3$£*31

חייך. הלך את ואילך מעתה שתשנה גדולה

¥ * ¥

מיום היזהר

עקת
8 1

מעניינים.

¥  ¥  ¥

 ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
 רביעי. ביום או שלישי ביום השבוע, יגיע
 עבורך יהווה גס הוא

 תקופת־ לפתיחת סימן
 צורך אין חדשה. חיים

 אך העבר, את למחוק
 עתיד לבנות השתדלי

 השיב־ כוח יותר. טוב
 אתה גובר. שלך נוע

 עצמך את מוצא אומנם
 זאת עם יחד אך מבודד,
 בלתי־ כוח ובעל מאושר

 ' יריבים, אפילו רגיל.
 ו־ יכבדוך מסויים, בנושא תשפיע עליהם

במנוחה. השבוע הרבו מאהדה.. לאו־דווקא

11שס
מבר ב  ־ בנו
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 ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור
בי עצמך קח ימין.
 מחול- הימנע ; דיים
 ומדיכאון יתר, מנות

 ותמצא — חסר־תכלית
 בהדרגה יוצא שאתה

ש מבלי אף הבוץ, מן
 החלטות לקבל תצטרך
הפגי כלשהן. גורליות

תת נכספת, אליה שה
ל תתאכזב. אך קיים,
 למיפ- צפה זאת עומת

ידידיך. עם בקשר השאר אולם רומנטי, נה

ר 21 ב מ צ ד  • ב
ר 19 א נו בי

¥ ¥ *

 ש־ מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו
ה המצב עם תשלימים

 שתבצרי שנוצר, חדש
 ושלא עמדותייך, את

 הקלפים. כל את תגלי
 רוצה, דגוקא אתה אס

תו להפיק יכול אתה
 העיסקה מן והנאה עלת

נק אליהם הסיבוך או
 רק כמובן זה לעת.

הרומנ לזוגות בידידך.
 ב־ שקולים היו : טיים

דלי בת לב. ונדיבי צעדיכם

ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

צהוב. לבשי

¥ * ¥

 בעבר, מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
לאחרים. לסייע כדי

 חסרי- דברים, כמה
יפה. יעלו לא חשיבות,

הקשו דאגות צפויות
העבודה. במקום רות

״ה :שהשאלה נראה
ה את עושה אני אם
 ש- היא ז״ הנכון דבר

במיוחד. אתכם תטריד
בתכו להיעזר תיאלצו

לבני האופייניות נות
אר ו9  בפברו

ס 20 ר מ ב

לבם. יועילו ויושר סבלנות דגים. מזל

 את תפסיד אחרת ת/ ו
ל האחרונה. אגורתך

ה את שפתרת אחר
אלה, בימים בעיות,

 להתייחס יבול אתה
 במרץ־נעורים לחיים

 דינאמי זינוק :מחודש
 הצלחת את לך יבטיח

 ביום בייחוד פועלך, בל
הבא. השבוע של ג׳

 תפגוש ושבת ו׳ בימי
 אנשים של בשורה

אתגרים. בפניך יצוצו השבוע

מכחבים
)8 מעמוד (המשך
 יש גזעית אפליה שוררת המארחת בארץ
 הזמנת אי (דוגמת בחרם. להרהור מקום

אסיה). עמי למשחקי ישראל
 לדעתי, גרוע, אינו בארגנטינה המשטר
ו הברזל למסך מעבר אחרים ממשטרים

 בקריאות שיצאו אלו כל כי היא דעתי
 במפה היטב יסתכלו המשחקים להחרמת

 זו במידה נהוגה אין בה ארץ למצוא וינסו
 כן, כמו האדם. זכויות דיכוי אחרת או

 ״בלי בסיסמא הדוגל אובייקטיבי כעתון
 לדרוש אפשר פנים״ משוא בלי — מורא
 קיצוניות. השוואות ולא יתר איזון מכם

 מועיל ואפילו מזיק, היה לא הזה להעולם
 בארגנטינה המשחקים את סיקר לוא היה,
ב הרבים קוראיו את משרת היה זה וע״י

המשחקים. על מהימן מידע
חיפה הררי, יעקב

 ״אנטי להיות אולי מיועדות הכתבות
 הכתבות ההיפך. בדיוק קורה אבל פלאטו״,

 לו מוסיפות רק הצילומים בצירוף הרבות
 מנוחה קצת תנו מכם, בבקשה פירסומת.

 יותר קצת דברים במדינה אין האם ממנו.
 או תנועה כל על לדעת מאשר מעניינים

! ? שחלף בשבוע פלאטו של מילה
כהן, ומעוז דיאורה

הולנד אמסטרדם,

? שם ללא מכתב

אש״ן? אשפי
 תמימה, גלויית־תיירות לידי התגלגלה

את אליה להפנות כדאי לדעתי אשר

 רוחכם עוז את מעריץ אני דור ימי זה
 פנים. משוא ובלי מורא בלי דעה להביע

 דן ״התלבש״ כאשר קשות נפגעתי לכן
 ״ידידי ספרי על )119 הזה (העולם עומר
 הוא במה לציין מבלי ירושלים״, מלך

אותי. מאשים
 ומדוע צלבנית״ לא קיום ״זכות היא מה

 דמות — ואשר ברנרד ז שלילי פירושה
 הספר, של החיובי הגיבור — היסטורית

 200 ע׳ (ראה אבנרי אורי כשל דיעותיו
המחמיר? המבקר נלחם הבאלה ).209ד

אש״ף של התעמולה כגלויית תל־־אביב של כללי מראה
— תל־אביב גם
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הגלויה מאחרי ואנגלית כערבית הכתובת
פלסטין היא —

 עליה נושאת הגלויה קוראיכם. תשומת־לב
 תל־אביב של ציפור ממעוף צבעוני צילום

 מופצת שהגלויה חשבתי תחילה החדשה.
 על או הישראלי משרד־התיירות על־ידי

תיי למשוך במטרה תל־אביב, עיריית ידי
 הפתעתי, היתר, רבה מה אולם לעיר. רים

 מצידה המודפסת הכתובת פי על כאשר
 הודפסה היא כי גיליתי הגלויה של השני

 ההסברה משרד ידי על ומופצת בביירות
וב באנגלית הכתובת מלבד אש״ף. של

 של השני צידה על אש״ף וסמל ערבית,
 סיסמה שום עליה מופיעה לא הגלויה,

ה גב על נכתב אבל אחר. הסבר או
 של תמונה היא המודפסת שהתמונה גלויה

תל־אביב.
 התעמולה אשפי מטרת מה יודע אינני

 האם זו. מעין גלויה בהפצת אש״ף של
 היא תל-אביב שגם להגיד מתכוונים הם

? פלסטין
תל-אביב צוריאל, משה

פלאטו עם נמאס
 יותר לשמוע רוצים לא די! מספיק!

פלאטו. על
 שנדע מבלי שבוע לעבור יכול לא האם

 בכל ה״נכבד״? הח״כ עשה בדיוק מה
 פלאטו־שרון שסמי מציינים אתם גיליון
 שיוזכר אפשרות כל ומחפש פירסומת רודף

 בכלי-התקשורת. משהו עליו שייכתב או
פלאטו״. של ״השופר שהפכתם נראה לנו

 עולם להשקפת מסיונרי ״ספר פירוש ומה
!״ 1 כלשהי

 ומהיר- מרתק הרפתקאות סיפור בתוך
ועי יומיים בעיתונים ביקורות (ראה קצב
 על מידע של שפע שזור נוער) תוני

הער וההיסטוריה התרבות ועל האיסלאם
מוס בין שיתוף־חיים על דגש ומושם בית

 ומיל- בתוכם היושבים היהודים לבין למים
 יוצא ממתי הצלבנים. נגד המשותפת חמתם
 ? ערבים עם הידברות נגד חוצץ הזה העודס

 עבר אשר ממסורת, ורחוק דתי לא אדם
 מסקנה לידי מגיע לגוי, מחופש השואה את
 ישראל, עם של הנפלא ההסתגלות כוח כי

 שיש החיובית מהגישה נובע עצמו, ושלו
 והאיסלאם הנצרות כאשר לחיים, ליהדות

המוות. שלאחר חיים על מבוססים
קרישנא, את מעדיף עומר דן כי יתכן

 לפסול צורך אין אך היום, האופנה זו
 שהסופר בגלל רק אותו, לקרוא מבלי ספר,
יהודי. להיות מתבייש אינו

תל-אביב ,וקסדר ארטור
 של השני חלקו :מעיר עומר דן •

 הטיעונים את מפריך וקסלר הקורא מיכתב
 ודי־ מאחר הראשון. בחלקו מעלה שהוא
 אורי של דיעותיו ולא דיעותי, הן עותי

 הרי .קרישנא, של דיעותיו ולא אבנרי,
 הספר אודות בדיעותי להחזיק ממשיך שאני
 ״שפע של במסווה כי ומשוכנע, הנ״ל
וההיס התרבות ועל האיסלאם על מידע

 הספר מחבר ״עובד״ הערבית...״, טוריה
״ישרא השקפת־עולם על לא־הגון, באורח

 להס הצעירים, הקוראים של לשמה לית״
סיפרו. את הועיד

ז>,י ■הזי תתיי״יז




