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 השבוע לרסן תצטרך יוצר, אדם אתה אם
 של מוצלח לטיום להביא כדי יצריך, את

 אתה מסויימת. עבודה
 ביתך בטיפוח מגזים

 אמי עבודה חשבון על
 מצפה שהינך גותית

 והעשויה רב זמן לה
 מחמאות. לך להביא

 בט• יתר התלבטויות
 שאתה הרומנטי מצב
עלו עכשיו, בו שרוי
 לדכאון להביאך לות

ל להיענות נפשי.
!תחמיצי אל עכשיו. לך שמציעים אהבה
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 אותך לרענן עשויה קצרה נסיעה שור, בן
 שאתה למרות ממך, מרפים שאינם מלחצים

 לך טומנים כי חושב
עס מבחינה מלכודת.

הצלחה, לך צפויה קית
 את תספק לא היא אך

מהת־ הימנע מאווייך.
 מצבך סרק. ־ רגשויות

ה־ בהמשך ויתבהר ילך
 כבר תפסיק החורף.
!אימפולסיבי להיות
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העבו בשטח חזקים לעצבים תזדקק השבוע
 המצופה, מעל ממך דורשים הבוסים דה.

 ומבלי להתחשב מבלי <
 כפי עשה תמורה. לתת
ממך, דורשים שהם

 בת־זוגתך אם אפילו
 אל מדי־פעם, מתרעמת

בשלילה, *ואת תראה
 שהיא תחשוב ואל

לה, קשה ממורמרת.
 לעידוד זקוקה והיא
זהיר. היה כמוך. רב,
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 תאומים. בן !לך מתאים לא פשוט זה
 להידרדר לעצמך הרשית כיצד להבין קשה

 תבחין שלא כך כדי עד
 רצוי לאוהב. שונא בין

 נפש ״ חשבון שתעשה
 תגיע בטח — מחודש

ה שצלילות למסקנה
 אין אך חשובה, דעת
 אז ליופי. הרגש כמו
 בהפעלת להגזים לא

פו הוא כי הראש,
 הכי בלאו אצלך על

מאמץ. כל ללא
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 משתמשת את לעיתים אך אישי קסם לך יש
 לפני פעמיים שתחשבי רצוי לרעה. בו

סנפי־ את פורשת שאת
 בן ואתה, לראווה. רייך

 הצלחתך כל עם סרטן,
ובלימודים, בעבודה

 שהפלירטים לומר קשה
ב שאתה מה הם שלך
 אתה בחיים. רוצה אמת
 עצמך את לשכנע מנסה

אותה, אוהב שאינך
עליה; אתה.מת למעשה

 בעובדה שתכיר רצוי
 ביום מהבית תצא .אל זו. חשובה
שלך. לבריאות להזיק עלול זה — רביעי
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 דווקא — מפתיעה התמוטטות לך צפוייה
 נהג כה, עד מרוצה היית ממנו בשטח

 עיניך פקח בזהירות,
 ו- להוט תהיה ואל

 תישמר אם מסונוור.
 תוכל מוויכוחי־סרק,

מחו בהערכה לזכות
 הסובבים של דשת

 לעלות ואף אותך,
 החברה. בסולם שנית

 של ברגשותיה התחשב
 כי לה, ותר בת-זוגך.

 תצמח לא טובה שום
! פשוטה לאושר, הדרך אלה. ממריבות לך

 בסודי־סודות שמור ;יתר מפיטפוט היזהר
 כרגע. עובד אתה עליו המיבצע פירטי את

 דווקא שתיזהר כדאי
ש חושב שאתה מזה
— הטוב ידידך הוא
 אורב אחר ולא הוא
 מפיך, שייצא רמז לכל
 או מיקרית, טעות לכל
 שתעשה. מישגה לכל
 ויהיה לכן, בודד, אתה
 באתגר לעמוד עליך
 גיבוי ללא לבדך, הזה
 — תצליח אם איש. של
 רק יהיו קודקודך את שיעטרו הדפנה זרי

אחר־כך. לך שיבוא ממה מזעיר מעט
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 בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
 על להתגבר תצליח זו

 ולהימנע רבים, קשיים
זכור טעויות. מעשיית

 משגי- לומד הטיפש כי
 חכם ואילו אותיו־הוא,

הא של משגיאותיהם
 זו אטת״חיים חרים.
 חייך לגבי גם נכונה

 אם וגם הרומאנטיים.
אצ שספגת לך נראה

תת אל — מפלה לה
 שתצליח. מורים כוכביך שוב. נסה ייאש,
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תו ביישנותו, על להתגבר תצליח רק אס
ל בהתאם לפעול כל

נמ ולהיות השקפותיו
 החלטותיך. בביצוע רץ
 שתלך מוטב זאת עם

 והווי־ הפשרות בדרך
 משפחתך. בחוג תורים

 מסד אדם של הערצתו
 ותגרום לך תחמיא יים

 לכת מרחיקי לשינויים
נס העצמית. בהערכתך

 י־ הרו־ בשטח חדש מן
חברתית. לפעילות אותך יעודד מאנטי
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 התנגשות תעכב לא לחששותיך בניגוד
התפתחותה את קטנה .>

 פרשה של המשמחת
 עם יחסיך מסויימת.

 שור מזל מבני אחד
 במיק- מתוחים יהיו
 שבקרוב ייתכן צת.

להח תוכניתך תתגשם
 מגוריך מקום את ליף

קרו של תמיכה בעזרת
תש עליך שדעתם בים

על הקפד לטובה. תנה י ■
 זאת. יעשו וילדיך שאשתך ודאג הגיינה
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 מסויים, במיבצע להשתתף כן תחליט אס
 תראה פעיל, חלק לקחת לך הוצע בו

עקש במעשיך. ברכה
 אותך לסבך עלולה נותך

ל אוזן הטה בצרות,
 לך שישיא טובות עצות

ש לפני עקרב מזל בן
 שליליים. דברים תעשה
סנ פגישות לך צפויות

 בסוף רבות טימנטליות
ש מהן, אחת השבוע.

 במשהו קשורה תהיה
 אושר לך תגרום בהיר,

 תהסס. אל מזאת. יותר אף ואולי — רב
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 קרוב אדם על ילעיזו רעתך דורשי אנשים
 להם תקדישי אל מידרדר. הוא כי אליך,

זה אין :תשומת״לב
 מתנהלים תככים נכון.

 אנשים לחייך, מסביב
 מתערבים מדי רבים
 להימנע השתדל בהם.

 בחברה השבוע מלצאת
להת מרבה אתה שבה

ולהי לנוח נסה רועע.
הק העצבנות מן רגע
עלי בה. פת שנתק לה
 מתחילה אהבים לת

ומהר. — אותה הפסק אותך. לשעמם

איש־השנה
 איש־ בחירת עם לחכות לכם מציע אני
 קמפ־ ועידת לאחר עד שלכם השנה

 איש־ יהיה מי למעשה יוכרע שם דייוויד.
אל־סאדאת. אנוואר או בגין מנחם :השנה

נתניה דורף, נתן

 להחיות שהצליח הרופא, הוא איש־השנה
 חבריו שאפילו אחרי בגין מנחם את

״המנוח״. כינוהו כבר בממשלה
תל-אביב איזנברג, שלמה

 לשר־ התואר את תעניקו שלא ...ומדוע
 על השנה שהשפיע ארליך שמחה האוצר

 1 אחר ארם מכל יותר הישראלי האזרח חיי
ירושלים אלון, עמיחי

 אין כותרת״ ב״עלי שלו הראיון אחרי
 מאיר הרב הוא איש־השנה :ספק לי

כהנא.
תל־אביב ליבטר, יורם

 איש־ להיות יכול מי להחליט לי קשה
 לתוארי־ מועמדים כמה לי יש אבל השנה

 השונים. בתחומים מעניקים שאתם המישנה
 ;דותן עירית — השנה של האשה :למשל

 ;ברק אהרון הפרופסור — המשפט איש
 !קארוואן דני הפסל — באמנות איש־השנה

 מזכיר־ — השנה של המצחיק והאיש
נאור. אריה הממשלה

באר־שבע צוד, רבקה

לשלום סיכוי שנת

חן של הגלויה
הירוק הקו צדי משני

 להסברת יתרום ומכריו ידידיך קרוביך,
 בחנות להשיג ניתן הגלויות את הנושא.
בתל־אביב. 101 אלנבי ברח׳ לוטוס,

תל-אביב הן, יעקוב

הקדושה המלאכה
 הרי חסידי בדירת לבקר אמש כשבאתי

 בתל־אביב, 3 הירקון ברחוב קרישנא
ו הכניסה במנעול שנעשתה חבלה ראיתי
 הפיגועים שם. שבוצעה ההצתה שרידי
 שעברה בשנה שנעשו לאותם דומים האלה

 יבנה ברחוב למדיטציה האגודה בבניין
 שידה השערתי, את מחזק וזה בתל־אביב

 בחו״ל כאשר בפוגרומים. דתית מאפיה של
 חמם, היהודים זועקים בתי־כנסת מחללי

 חוזרים בארצם כאן והנה !״״אנטישמיות
 כל פשעים. אותם על הנבחר העם בני

 את למדתם נבחרים! יהודים לכם הכבוד
 ואתם ״הטמאים״ מהגויים הקדושה המלאכה

יתברך. השם למען חזקה ביד אותה מבצעי

 יהודי. שאני כתוב שלי בתעודת־הזהות
חוי. ישראל עם יחי כך. על גאה ממש אני

חולון גולדגרט, הנן

רבים שימחת
האינ עליית לפירסום במתח מצפה אני

 החודש זהו השנה. אוגוסט בחודש דקס
 כמעט ארליך שמחה שר־האוצר נעדר שבו

שב יסתבר אם מהארץ. שבועות שלושה
מאשר יותר האינדקס עלה לא זה חודש

 החדשה, השנה לקראת הברכה גלויית
 תוך שנה־טובה לאחל באה בזה, המוצעת

 בפנינו הניצבת המרכזית הבעייה הצגת
 צדי שמשני לעמים השלום השגת —

הקו־הירוק.
של רחב לחוג הברכה גלויית מישלוח
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 ששר־האוצר סימן — הקודמים בחודשים
 ברחבי לטייל להמשיך יכול והוא מיותר,
ה של הכלכלית מצוקתה למרות העולם
מדינה.

רמת-גן נומה, סלים

 ארליך שמחה שר־האוצר של ביקורו
 הנראה ככל נועד דרום־אמריקה במדינות
ל בהשוואה שלו. המוראל את להעלות

 אין אלה במדינות המקובלת אינפלציה
 מקווה רק אני להתבייש. במה באמת לנו

 לחיות ניתן איך שם למד לא שארליך
 ויותר אחוזים מאה של אינפלציה עם גם

בשנה.
אשקלון ברנס, ציון

עבודה ניירות
 טובים״ יהודים ״ארבעה הנדון במאמרו

 אבנרי: אורי כותב )2138 הזה (העולם
 < ניירות-עבודה ובאילתור בחיפזון ״להכין
 הממשלה...״ עבור ניירות־עבודה לגבש
 מילולי תרגום הוא עבודה״ ״נייר כידוע

0\ג?־1<£11 מאנגלית מדוייק £  ז\\.1£10.£
 העיברית שלמילה משום קלוקל תרגום זהו

 הס־ אותה ואין מישקל אותו אין ״נייר״
 האנגלית למילה שיש תעפות־משמעים

£11.? ^  לומר־ יש נייר־עבודה במקום ?
״הצעות־לבי- !״ראשי־פרקים״ :לכתוב
 ״טיוטת־ או ;״הצעוודתוכנית״ רור״־,
 תגיש שהממשלה מקווים אנחנו מצע״.

 יוליכו אשר בקמפ־דייוויד טיוטות־מצע
באזורנו. בר־קיימא לשלום

גבעתיים כר־גיל, כן־צידן

2 1*  י3המו הפתרון
 של והסבוכה הקשה הבעיה פתרון לאחר

 איזור והכרזת ואיקרית בירעם עקורי
 שיטה לאמץ מוצע כ״שמורת־יער״ בירעם

 ושומרון יהודה אזורי על גם ולהכריז זו
 וכן ויער״ נוף ״שמורות כ״שמורות־טבע״,

אר לשוחרי מיוחד עניין בעלי אזורים
 קאר־ לנו מה ועוד. גיאולוגיה כיאולוגיה,

 לנו ז מרעיהם וחבר ואנס אתרטון, .טר,
למיניהן. שמורות יש

 ביותר פשוטה מתימטית משוואה והרי
:המזרח־התיכון בעיות לכל
 בגליל־ ״שמורת־יער״ על הכרזה .1

תש״ח. פליטי בעיית פתרון — העליון
 ביהודה ״שמורת־נוף״ על הכרזה .2

 הפליטים לבעיית פתרון — ובשומרון
הפלסטינים.
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