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 הש־ סוף בימי מאד מתאכזבת את אס
 שוס עשית ולא בזה, שרצית זכרי בוע
למ כדי בסיסי דבר
 האיש הדבר. את נוע

מש אינו שוב שפגשת
 טעם אלא בפין איר
 שגם זכרי אפר. של

 לתת יכול איננו הוא
 לו מרשה שאת מה לך

 תהסס אל לתת,
 הרבה, לבלות לצאת
ארו טיולים לערוך

 ;במכונית רצוי כים.
ל מרכזית חשיבות בעלת היא הופעתן

 פאסון. שמור ולמצבי-רוחך, בריאותך
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 את השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עננים
 אם שלך. האהבה חיי

 תפרוץ — נשוי אתה
ל בינך סוערת מריבה

 לך יש אם אשתך. בין
 גם תיפרדו. — חברה

תל לא שור בת את,
 את :השבוע דבש קקי

מ ארוך לזמן תיפרדי
אליך. מאד הקרוב אדם

תר המופרזת שתייתך
ידידיו. רוב את חיק
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תצט בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע

 מוטב כן על ושוב. שוב ביוזמה, לנקוט רך
 את בזהירות שתתכנן

 בת הבאים. צעדיך
במ הזהרי :תאומים

 תאכלי מסקי, יוחד
ב הולכת שאת לפני

 כוח לסידורים, בוקר
 יגבר, שלן המשיכה
 השבוע. סוף לקראת

 שבת מוצאי אחרי
 למשך השפעתן תגבר

זאת. נצלי קצר. זמן

י 21 נ ו  - בי
לי 20 ו בי

ר 2; ב מ ט פ ס  ־ ב
ר 22 ב טו ק או ב
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 אף ועשוי לך, יעזור לא רגש־הנקמנות

ש מכתב רחוק. לטווח לתוכניותיו להזיק
 בת ג׳ ביום אלייך יגיע

כל־ אותך יכעיס סרטן
 תשקלי כי שמוטב כך,

תוכ את אחדים ימים
 פעולה תנקטי בטרם נו,
ל תשובה, תשגרי או

 לעומת לכאן. או כאן
 שאפשר ספק אין זאת

הזה: השבוע את לנצל
 את מחדש בו לשקול

 הכספיות הבעיות כל
ה הגילויים לאור שלך, והמשפחתיות

לכן. קודם ידעת לא שעליהם חדשים
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 ו׳ יום כספיים. לסידורים מתאים ד׳ יום
 זהו נעימה. כל־כך לא בשורה לך מביא

הרו לאלה שבוע.טוב
ול לרקוד לבלות, צים

ה בסוף אולם טייל.
 כוח לאגור עליך שבוע

 לא — הבאות לקראת
 לעסקים. טוב כל־כך

 אותך ידאיגו בייחוד
סי ושבנין. שותפיך

 לסיים יש בית דורי
יבי אחרת — בזריזות

 ראש. שיברון לך או
 השבוע אין בחזית״הלב
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 בעל כיום לך להתגלות עשוי בחודש 24ה־

הרומנ לפעילותך הקשור בכל משמעות
 לך שיש תיווכח טית.
ממה ידידי־אמת יותר

שימו מתנות ששיערת.
אותך. יפתיעו שיות

ונעי עליזים חיי־חברה
 דעתך את יסיחו מים

 שבוע היוס־יום. מבעיות
 התקשרות לחיסכון. טוב
 דגים מזל בן עם

מועי להיות עשוייה
ארוך. לטווח גם לה

 חודשי מצפה אתה לו הרגע
 חמישי ביום השבוע, יגיע
 יהווה גם הוא שון.

 לפתיחת סימן עבורן
 אין חדשה. תקופת־חיים

הע את למחוק צורן
לב השתדלי אך בר,
 יותר. טוב עתיד נות
גו שלך השיכנוע כוח
 מוצא אמנם אתה בר.
 אך מבודד, עצמך את
 מאושר זאת עם יחד

 בלתי־רגיל. כוח ובעל
 מסו״ בנושא תשפיע עליהם יריבים, אפילו

במסעות. זה בשבוע הרבו יכבדוך. יים,
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 ג־ הזמן כל מסתבן שאתה אין מוזר
 היה זה כל כאילו ז לא תככי־הזולת,

 אתם אבל עליך. אהוב
 לא תככים, שונאים

נו, ז בני־עקרב כן,
נגלה. לא הסוד את
לעו בינינו. יישאר זה

להת כדאי זאת, מת
 או נסיעות במעט רענן

 שלך הבריאות טיולים.
:עקרב בת חשובה,

ב — עצמך על שימרי
ממח הישמרי ייחוד ״

ציבו במקומות בעיקר מידבקות, לות
 הים מי כי בים, להתרחץ הרבי ריים.

 בהיר לבשי טוב. עליך ישפיעו המלוחים
מזיק. רק זה חברתך. את תחקי ואל
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 לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
הנו בכל הבנה ולגלות

 יוכל לא הוא לך. גע
 מבוכתו את להסתיר

נמ שהוא כשתבחיני
 חמישי יוס אליך. שך
ה השילטון יום הוא

 שלך. מעורער בלתי
ל זה ביום עשוי הוא

 שעולה מה לכל הסכים
 לקבל אפילו רוחך, על
 י השנונים.- חיצייך את
שהיכרת. החדש הידיד על לו תספרי אל
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 ציבוריים, במקומות לשבת מרבה אתה
 לשנות נסה מועילים. דברים לעשות בלי

 לפני זה פסול מינהג
 תנסי אל לן. שיזיק
בע עתידך את לחפש

 אותן עזב הוא — בר
זאת, לעומת !וזהו

אדם, השבוע תפגשי
 בגישה אותך. שיקסים

 לרכוש תצליחי נבונה,
נפ בעיות חיבתו. את

לך, המציקות שיות
ל לך מאפשרות אינן

רו עם התייעצי נחוצים. בדברים התרכז
מצבך. את לשפר עשוי בילוי, קצת פא.

מכחכים
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חדש. הרבה

 הסיכויים כל יש כי אם
 אל שלך, החדש החופש
הנסי גס :זאת תעשה

 השבוע, מסוכנות עות
 שינויי- וגם לבני־דלי,

 בחובם טומנים הפתע
פסיכו סכנות מיני כל

 לעומת כדאי, לוגיות.
חד אנשים להכיר זאת,
בתחו ולהתעניין שים,
 בזהירות. חדשים. מים

 מזדמנת טובה עיסקה
בשתי קחנה — בדרכך

את לנצל שתרצה

ר 20 א ו נ  - בי
ר 18 א רו ב פ ב

תעזבנה. ואל ידיים
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 מתאימים השבוע של הראשונים היומיים
 נפש חשבון לעריכת

ל מטרות ולהבהרת
 לכן דאג ארוך. טווח

 של בחברתם שתימצא
ורי מהימנים ידידים

 ל- שיוכלו אליסטיים,
ב לך ולסייע הדריכך

חשו החלטות קבלת
 בכל זהיר חיה בות,

כס להוצאות הנוגע
ע את שתקבענה פיות
חומרית. מבחינה תידך

השנה איש
 !הבוראיט, הימים ׳ובאים ׳שמתקרבים ׳כיוון

 השנה גם סומרו ודאי בקודש וכמנהגכם
 מבק׳ש !איש־השנה, בחירת של המסורת על
 לבחירה ולהציע המקדימים מן להיות אני
 מדי מאוחר שיהיה לפני איש־השנה את

בדעתי. להתחשב מבלי תחליטו ואתם
 הוא תשל״ח של הבילעדי איש־השנה

 שהשנה אל־סאדאת, !אנווואר מצריים נשיא
 הוא ישלו. יוזמת־השלום ׳בסימן עמדה כולה
 כבר ׳שבשעתו למדות ׳וזאת אחר. ולא

 שבחרתם ׳בעת חריפה בביקורת ׳נכוויתם
 כאיש־ עבד־׳אל-ינאצר) (גמ׳אל מצרי נשוא
׳ת׳שט״ז. השנה

ירושלים ׳מילוא, חנן

כ ידיו ייגאל הפרופסור את מציע ...אני
 הזה. העולם ׳של ׳איש־השנה לתואר מועמד

 ״ויתר מסמלים תנועתו ׳ול לו שקרה ומה הוא
 של האמיתי פרצופה את אחר דבר מכל

האחרונה. ׳בישנה ישראל

תל־אביב וכרקוביץ׳, אליעזר
 ב־ לחיבל ׳שהצליח האיש — שרון אריק

סאדאת. הנשיא של יוזמת־השלום
תל־אביב גור, אלי

? ׳האחרונה ההזדמנות
 לפחות או הממשלה את לשאול מבלי

 ראש- נתן מהשרים, כמה עם להתייעץ
 הסכמתו את מיד בגין מנחם הממשלה
 ג׳ימי ארצוודהברית נשיא של לבקשתו
בקמפ- פיסגה בוועידת להשתתף קארטר,

 לממד לה אסור כי בדעה אני הגורלית,
 בהצעותיה. שינוי כל לעשות שלת־ישראל

 שממשלת־ישראל המצרים ילמדו אם רק
 כל ואין בהחלטתה ונחושה עקבית היא
 יהיו הם — עקרונותיה את לשנות דרך

 המשא־ומתן שולחן אל לשבת מוכנים
ואמיתי. כנה מיקוח ולנהל

הרצליה לביטוב, עמירם

אופנתי נושא
 ׳אחד ישכל כך לעת, מעת צץ יחדש נושא

 הנושא וזועם. צודק ישוב עצמו ליחוש יכול
בעבו י׳שראלים שעושים השימוש : החדש

 ומי בגינות בחקלאות, ערביים, ילדים דת
? עוד יבמה יודע
ב סלתי־נסבילת שהיא !אחת נקודת יש
ש מימה פחות אלה לילדים ומשלמים : אמת
 עיס־ מהווים הם בקיצור, — עבודתם שווה

 הערבים ׳ולקבלנים לושיראליט טובה קד.
 במקום כאן, גם אבל גבם. על הון העושים

 של הפרה ׳שקיימת ׳בהחלט מסכימה שאני
 הוא מה השאלה: מתעוררת זכוייות-האדם,

 האם ילדים? עבודת של האמיתי השוד
 ואיך זה? בתהום ׳תקניות שהם איזה יש

 ישראלים כשילדים טעינות, להיות יכולות
 לי, נדמה ׳שלפעמים, (דבר עובדים אינם
? עליו) ׳להצטער צריך

ה ׳במהירות: לפתור אפשר זו נקודה
 שכר־העבודה להיות צריך לשכרם מודד

 שילד משום ,30ס,,־/ פחיות ישראלי סוגר ישל
 האפלייה ישכן מבוגר. מאשר פחיות מבצע

מסוכנת. גם דבר של ובסופו מבוערת היא
 הער־ עבודודהילדים על לוויכוח הזרד.

שילדים בכך פסול דבר שיום אין יביים:

ר 19 א רו ב פ  ב
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 שהניח בכך זאת הצדיק אומנם בגין דייויד.
 זו להחלטתו הממשלה שהסכמת מראש
 בגין של בממשלתו כי — אחד פה תינתן
 מצביעים דיעותיו על החלוקים אפילו
ההס ניתנה שבה הצורה עצם אבל בעדן.

 אנו אין אם נוגים הרהורים מולידה כמה
 טוטא- מישטר לקראת בהדרגה גולשים
 את הקאבינט חברי כל עושים שבו ליטרי,
 לקבל יכול הוא ובו המנהיג של רצונו

 להחלטת להביאן מבלי גורליות החלטות
הממשלה.

חיפה פומרניק, צפי

 התקדמות שהיא איזו תושג אומנם אם
 זו תהיה בקמפ־דייויד הפיסגה בוועידת

 ישראל של שטענתה לכך נוספת הוכחד.
ישי שיחות של חיוניותן בדבר השנים כל

 ערב למנהיגי ישראל מנהיגי בין רות
 לסמוך. מה על לה אין השלום, לקידום

 ייזקף הוא — כלשהו הישג יהיה אם
 קאר- ג׳ימי — המתווך של לזכותו בלעדית

 רד פופולאריותו להגברת לו ויסייע טר,
 קארטר — כישלון יהיה אם מיתדרדרת.

שיש ספק אין אבל שהוא, איך מזה ייצא
 האופטימיות לפיכך באחריות. תואשם ראל

 אם גם כי ראש־הממשלה של המופרזת
 עוד תהיינה קמפ-דייויד שיחות יכשלו

ב מפוקפקת השיחות, להמשך הזדמנויות
עיני.

תל-אביב הראל, אברהם

 דויד מחנה במאמרו טוען אבנרי אורי
 קמפ-דייויד ועידת כי )2137 הזה (העולם

 לא ולאחריה האחרונה״ ״ההזדמנות היא
 האחרונה בשנה ממילחמה. מנוס עוד יהיה

 פעמים תריסר חצי לפחות אבנרי השתמש
אח כ״הזדמנות שונים מאורעות להגדרת

 עוד יש תמיד כי למדנו והנה, רונה״.
האח ״ההזדמנות אחרי גם הזדמנויות

רונה.״
 חייבת ישראל כי הטוענים אלה כל מול

הפגישה לקראת מדיניותה את לשנות

 להרוויח כדי מוקדם, בגיל לעבוד לומדים
 את ׳ולתרום להוריהם לסייע על־מנת כסף

 ביתם ולאחזקת לאחזקתם באחריות חלקם
 ברשות לעמוד זו בדרך לומדים הם —

 ׳ולהפוך ללמוד באמת ילד'רוצה יאם עצמם.
 ״חישוב״ מיקצוע לבעל יאו לרופא ואחר־כך

 תמנע לא צעיר בגיל ׳שהעסוחה הרי אחר,
 הפץ הוא אם — מטרתו את להשיג ממנו

 למרות המושגת מטרה להיפך, ברצינות. בה
 גושאת והיא יותר להעריכה יש הקשיים
לעבודה. בהתמסרות תוצאות,
 הנושא של נוסף היבט ׳נשכח לא ׳ובואו
 העד בכל ואבות :אמהות ׳אי׳נ־ספור החדש.

ל המוכשרים ילדיהם יאת מביאים לם
 ׳בחיפוש לסופני-קירקסים, איו תיאטראות

 אלה ילדים ׳והון. קארייירה ׳תעסוקה, אחרי
ל ומתורגלים מפריכים אימונים עוברים

קט לעבדים ׳והופכים פקודה, ע׳ל־פי חייך
 הם אם שואל אונו יאייש לסוכניהם. נים

 על התוצאות למעשה לא. יאו מאושרים
 מרורחים ׳והם לעיתים, נאות הם הבמה

יתמיד. לא כי יאט טוב, כסף
 נס- הבה חדש, נושא שוב יצוץ כאשר

 עצמנו על מעט נחשוב מסביבנו, תכל
נח ואז אמצעי־התיקשורת, השפעת ללא
 והאם חדשה זעקה אומנם זוהי אם ליט

רו שהיינו כפי טהורי־מוסר, כה כולנו
 העיוות את לתקן ונתחיל להאמין, צים

 ה־ :לשמיים הזועק הוא שלדעתי היחיד
אפלייה.

תל־אביב גטרי, אירנה

הפיגוע מדורת על שמן
 הקשורים התמוהים, הדברים כל מבין

ב וכוחות־הביטחון המישטרה בהתנהגות
 בתל- בשוק־הכרמל שהיה האחרון פיצוץ
 תופעת על תגובתם מובנת פחות אביב,

ה־ התגובה בני־המיעוטים. כלפי האלימות
)10 בעמוד (המשך
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