
 השבוע, סובבות, שלך המרכזיות הבעיות
 עליך שיהיה מרות החלטות לשתי מסביב
בעוייני־כספים :לקבל
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תח• שהיא חושב אמה

א־ את להשיג בקושי,

0 ול' לרוחב תתקפל אם £ 3 5 0 
 ממש. ותתרפס אורך,

 שזה סבור אתה אם
 זביר לאופייה בניגוד

* בדי־ אוהב אינך שגם £  ■3503מ
הח דברים ושיש דות

 עם חם קשר מגאוותך. אפילו לך שובים
כחשוב. יתגלה שיטחי אך ותיק ידיד

ים־ שלך האישי הקסם
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 ריגשית אכזבה ביותר.
בורדו. לבשי שונה. באור ותיראה תימוג

לרוחך בהחלט היא נקטת בה
הזרו־ הפחים ועל־אף _____

 היא — פניה על עים
 למה אותך תוביל אשר

רוצה  להשיג רוצה שאתה
ל צריך שאתה ולמה

 עליך כי זכור עשות.
 על כל, קודם לסמוך,

ל גם נסה אבל עצמך.
 עד באחרים, התחשב

 היה אפשר. שרק כמה
תגובותיך. בבל מתון

מ- מאוחר בבר עכשיו

 החדש, המצב עם מי
עמדותייך, את שתבצרי
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 תלוי רק זה נקלעת.

 היא אם : הרומאנטיים לזוגות בידידך.
תאו הוא אם כן. תגיד — תאומים

לחכות. רצוי מאד — לא והיא מים

סי לא זו אבל — קשת בן אתה אומנם
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מהר, יבוא הקרע בכך, תמשיכי אם טועה.

 כיש- נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי
האהבה בחיי לונות _>

 אך בבקשה, — הזארד
 שתישקול יהיה כדאי
 השבוע היטב. זאת
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 שתעמיד חמודה, רה
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, ! ! ! ; י עלו־ ממש, של סיכויים !
ב השבוע להפילך לה

והי־ עיניך פקחי פח.
תו. את לפקוד עלולה קלה מחלה שמרי.  בי

 הבית. בני שאר את שתדביק לפני בה טפל
* * *

 את אותו, פוגשת את
 מסתכסכת את האחד.
לא עלולה את איתו.

שב ו׳ ביום אותו בד
 נהדר זמן השבוע. סוף

 חבר עם לטיול לצאת
 זמן טובה. חברה או

 להכיר טוב יותר עוד
ל להיכנס הנעלם, את

לע קלות, הרפתקות
ובכלל, שטויות שות

 ש־ ייתכן — א' ביום לנסוע חשבת אם
___________ אם גס אבל תתאכזב.

 וברים בהם שתרכז טב
! ואם בביתך. הקשורים ח ■

 נהג לנסוע, חייב אתה
. מיקרית פגישה בעצמך.
£$ של לרומאן הופכת 0 1 3 1■ □

 זכית בה הצלחה, קבע.
במשרד בדרגה כעלייה מתגלה לאחרונה.
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על מבשרים הכוכבים

המישורים ובשני כיס,
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מכתבים
חלק אין

 ׳במדור ',78 ביולי 26 מיום הזה העולם
 הכו־ תחת ידיעה הופיעה והלידה״, ״אתה
השיווק״. לרושתות ״מגאזין יתרת

ל הישראלית המועצה כי ■נכתב ׳בידיעה
 המרכזית הרשות עם בשיתוף צרכנות,

להו עומדות השיווק, ורישתות לצרכנות
קוקטייל. בשם מגאזין לאור ציא

 בעצרת מאות
בתל־אביב מחאה
 גזר־ גגד מחאה כעצרת

 אנטולי על שהוטל הדין
אמש שנערכה שצ׳ראנסקי,

 ייראו הגיגיהם שפרי העדיפויות סדיר סוף
 שאני והיות ״מכתבים״, המרתק במדור אור

ה עם דעתי...) על (גם הדעות לכד נמנה,
 איתכם. שוב אני בנ^־זאת הרבה, כותבים

חשוב. הבא הנושא לדעתי, כי
 ועתירי- ׳נמרצים ממולחים, כעיתונאים

 ששני קרה איך ילי הסבירו אנא, דימיון.
 דיווחו במדינה ביותר הנפוצים העיתונים

שצ׳דנסקי, למען עצרת על ביולי) 16(>ב־

 בעצות 10,000
 שציונסקי למען

בתדאביב
ר מאת — אי קם, י  ־־ אחרונות״ ״ידיעות כתכ עמי

הזדהות כהסגנת אמש השתתפו איש אלפים כעשרת

(שמאל) אחרונות״ ו״ידיעות(ימין) ״מעריב״
האמינות תחי

ה למועצה כי לידיעתכם להביא ברצוני
 בהוצאתו חלק יכל אין לצרכנות ישראלית

 סחת־ לתקן ;מתבקשים והנכם זה מגאזין של
אם.

תל־אביב תכורי, מאיה

באופוזיציה רק
ה של קרנה עלתה האחרונה בתקופה

להת במקום האזרח, הישראלית. טלוויזיה
 פירטי ריבוי על הירודה, רמתה על לונן

 על ׳לצפות ברצון כעת ישש !ובו/ האלימות
 המוצגת בלש״ ״סינימד, הסיבה? מסכה.

 המשתתפים ערב. מדי כמעט האזרח לפני
וחב בגין מניחם ־הממשלה ראש :הראשיים

כנסת• הרי
 צופים הם כי סבות, לצופים נדמה לעיתים

 אלא רוצים, אנו לצחוק ולא בסירטי־בלהות.
 הצלחת, ״איך :אותו ולשאול דמעות ׳להזיל

 המדינה רמת את להוריד ומישהו, שנה ׳תוך
?״ ;תהומה תחומיה בכל

ה ההשמצות ׳בכנסת, הקאקופוניה כל

 הביט- הסודות הדלפת הגידופים, הדדיות,
מו ובד, ההתפיארווות ׳והמדיניים, הוניים
 מרות שהתאכזב ׳הישראלי לבוחר כיחים

 להישאר היה חייב בגין כי !מראש-ממשלתו,
 באופוזיציה כי ׳לפרישתו. עד באופוזיציה

 לידידיו. יריביו את להפוך האיש הצליח
 כאי״ מתנהג הנ״ל שהאיש להאמין קשה

 את והופך זולות הלצות משמיע פאנטיל,
לחוכא־ואיטלולא. הכנסת מישכן
 האולם כי יודע, מאיתנו אהד כל הד־

 את המעבירים זרים ועיתונאים צלמים, מלא
 ל־ ובמיוחד התבל, לרחבי אצלנו הנעשה
 עכשיו משפשפים מנהיגיהם ערב. !מדיניות

 אינם שהם אמרינו ״הרי .ואומרים: ידיים
 אין !״לדבר מי עם אין בשלום. מעוניינים

חיבל. וגם פלא.
רמת־ג! הלפרין, פורמן־ מאשה

חדיווח פער
 עורך של איגרתו את קראתי כי אם

הנא שהכותבים תבור, אלי הזה העולם
כ עומדים קרובות לעיתים הכותבים מנים

 פלא: זה וראו ),15.7( שפת במוצאי שנערכה
ת !מדווח... מעריב או מ  מחאה בעצרת ״י

אחרו ידיעות המתחרה, יואילו בתל־אביב״
1״ בכותרת-ענק: יוצא נות, 0 , 0 0 ב 0

. בתל־אביב״. שצ׳דנסקי למען עצרת
בעי לנכתב להאמין להפסיק עלול אני

 אם לעיתונאים, להאמין אפשר איך תון.
ת על טוען אחד ו א  ושני משתתפים, מ

ת על ו ר ש ! ע ? ם י פ ל א
 ירושלים בר־חיים, ד.

גלופה. ראה — הכותרות #

בלום של שיבחוב
 ה״קוטלת״ הכתבה את לקרוא נדהמתי

 ב־ השנייה כמדומני ),2132 הזה (העולם
 היד, שנושאה אופי, אותו בעלת סידרה

 של והמגונות הבלתי־הולמות מידותיו
 פרופסור לאו״ם, המיועד ישראל שגריר
הד שנעלה משום נדהמתי, בלום. יהודה

 המכריע הרוב כי בעיני, ספק לכל מעל בר
 בתכונותיו בכתבה שצויינו הדברים של

מאישיו רחוקים הפרופסור, של האישיות
ממערב. מיזרח כרחוק תו

 על מבוססת בלום פרופסור את היכרותי
 ל- בפקולטה שלו סטודנט היותי עובדת

בירוש העיברית באוניברסיטה מישסטים
 איני היכרות לי שאיפשרה מיסגרת לים,

איתו. למדי טנשיווית
 הוא בלום הפרופסור הערכתי, לעניות

ו נדיר כושר־ביטוי בעל מעולה, מרצה
ש דומני בלתי־מצויה. רטורית יכולת

 אדם היותו עובדת על לחלוק מאד קשה
 גם דעתי עניות ולפי ומבריק, אינטליגנטי

 מאיר־ נעים־הליכות, מאד, עד סימפטי
 מן הגמור ההיפך בקיצור, וסבלני. פנים

שהתפרסמה. בכתבה המתואר
מה להימנע קשה כי לבשרכם לי צר

 בלום ׳פרופ אודות התיאורים שכל מסקנה
 ואף רגזן נוורוטי, מרצה גרוע, כנואם

 האצבע מן כמצוצים נראים אטום־כלשהו,
מגמתיים. או

 של צל אין אובייקטיווי, כמתרשם לי,
להד ועלי יסוד, כל משוללים שהם ספק
 שלי חוש־הצדק של התקוממותו שרק גיש

זה. מיכתב של אמו-הורתו היתה
אשקלץ גדרן, אלץ

האחים תלונות
לתחנת־ד,אוטו הנעתי השנה ביולי 18ב־

 הנהג ובו אוטובוס, שם חנה במירון. בוסים
 לשמוע והתכוונתי עליתי, מהמושב. וחבר׳ה

ש וביקשתי תופפו, שלו החברה מוסיקה.
 !מוסיקה. שנשמע כדי הרעש את יפסיקו
 אבל ליו, ארביץ שאיני לו אמרתי בצחוק

 פצוע הייתי כי זאת לעשות יכול הייתי לא
בידי.

מה ■בכוח אותי הוריד אותי, תפס חטהג
 את שיוריד ביקשתי אותי. :ודחף אוטובוס

הת בינתיים סירב. הוא אבל :ממני, ידיו
 מבלי לאחור נסע הנהג חיברה. שם אספו

 שלו, ההילוכים את לבדוק ומבלי !להסתכל
אחריו. ,שחנה ברסב ויפגע
 הסמלים ובה ניודת-מישטרה, הופיעה אז
 לקצין באלחוט הודיע וחזון ודדון, איטה
של באחיו שמדובר כששמע זה, ריויף.
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