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העוס בפילוסופיות עמוק עניין תגלה בו

 ובדתות בנסתר קות
 לק- לן צפוי קדומות,

זה. שבוע סוף
 הקשור
 יטריד
 אולם
 החלטי-

ב הרחוק.
 צפויות הרומנטי שטח
פרי * השבוע בסוף
זוגות. בין דות

¥1 ¥! ¥
קבו עם אמיצים קשרים לך צפויים השבוע

ב חברות. ועם צות
 וחמישי רביעי ימים

 של פירושה לך תתחוור
 וזו אמיתית, ידידות
 שערים בפניך תפתח

 שהיו ומעניינים חדשים
ברא כה. עד לך זרים
 לך צפוי השבוע שית
 אלה אך ומתח, לחץ

 יכולת את דווקא ישפרו
לך. חשובה שכה העבודה

¥ ¥1 ¥

 כדי המיקצועי, בקידומך עיכוב כל נצל
 כשרונותיך. את ולפתח יכולתך את לשפר

אינ לפעילות עדיפות
 תשתלם טלקטואלית

 צפוי מאד. חרבה לך
 עם קשרים הידוק לך

 ש- אנשים של מיגוון
מעונ אתה בקירבתם

עו ואתה במידה יין.
 כספים להשקיע מד

 בדוק — חדש בעסק
 הצדדים את היטב

זו. בעיסקה הקשורים
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 בפעילות התפשטות לך צפויה
ומישפחתית,
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המ למקום הקשור בכל שינויים לן צפויים
 החלטה תקבל ילדים. ולחינוך שלך גורים

האי ליחסיך הקשור בנושא משמעית חד
מ בזה ויהיה שיים,
 לקונפליקט פתרון שום

הרומנ בשטח ממושך,
פתאו התלהטות — טי

 באותה שתדעך מית
 התחילה, בה מהירות
אכ של משקע ותותיר

מאז בת ומרירות. זבה
ה מך! הזהרי — ניים

לאחרו שנכנס תאומים
 לצאת ומסרב לחייך נה

חלמת. כה שעליה הקנייה את ערכי מהם.

מכחכים
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 חברתית
שתביא

שלך, לקאריירה קידום
 מישפחה וקרובי ילדים
רבה. תועלת לך יביאו

 החלטה לידי תבוא אס
לרגשו־ תניח אל —

 במיוחד להשתלט, תיך
 בעסקים המדובר אם

 מבחינה ובשותפויות.
 ירוק אור — רומנטית
לבך. בחירת למציאת

¥ ¥ ¥
שהד לצפות תמשיכי אם — אריה בת

מעצ יתרחשו ברים
הרומנ במישור מם
 לך שצפוייה הרי — טי

 מכפי ארוכה ציפיה
 את לקחת עליך טעמך.

 ולזרז לידיים, העניינים
ב ההתרחשויות. את

 ביישן. הוא אם ייחוד
ב שינויים לך צפויים

ה הקאריירה, שטח
רב. סיפוק מביאים

¥ ¥ ¥

 בשטח מחרות לנסיבות להיקלע עשוי אתה
 ל־ השתדל מאד. להישמר ותיאלץ הכספי,

מחיי מחתימות הימנע
השבוע, בראשית בות
 בוויכוחים תשתתף ואל

תועלת. לך יביאו שלא
בברי הפרעות צפויות

ו השבוע, בסוף אות
כתו נפשי מתח עליית

 עם גלויה משיחה צאה
מאד. לך הקרוב אדם

ה הרומנטי בשטח
בצורת. — שבוע

8

¥ ¥ ¥

תגזול הריגשי בשטח מוגברת פעילות
השביע. בתחילת זמנך מרבית את ממך

יכב חדשים נושאים
 ליבך תשומת את שו

 וישפיעו שבת, לקראת
הקרו עם יחסיך על

תקבל אל לך. בים
ב־ ,חשובות החלטות

ל הקשור בכל יחוד
ו־ רשמיים עניינים

תש ואל מישפחתיים,
ו ישנים הרגלים נה

— עקרבית בדוקים.
אחד זה שיהיה אומרים הכוכבים
הבחינות. מכל עבורך, הנפלאים השבועות

¥ ¥ ¥

 משמעיות חד מסקנות לידי לבוא תיאלץ
 וידידים מישפחתך בני עם ליחסיך בקשר

 היטב שקול קרובים.
 ואל הנתונים, כל את

 בהחלטו־ רגשות תערב
 פתוח אתה השבוע תיך.

 וקשירת רגשות לגילוי
לנ לך אל אך רומנים,

 קיימים בחופזה. הוג
 להגשמת רבים סיכויים

 הנסתרות. שאיפותיך
 הבצורת — קשת בת

נצ תימשך. הרומנטית
שלך. הידידות קשרי להידוק הזמן את לי

★ ★1 ★
 הרבה ממך ותדרש חזק, כוח עליך יופעל
 ה- בכל בייחוד פעולותיך, בניהול חכמה

הציבורייק בחייך קשור .ו
 בעקבות והמקצועיים.

ל זכית לה ההצלחה
 שינוי צפוי אחרונה

 או לך, מגורים מקום
 מאד קרוב לאדם
ה — גדי בת אליך.

מצ את לה התקדמות
השבוע, תגיע לא פה
תמ אם ייאוש, אל אך

 את אותו במאמץ שיכי
בשלום. מקומו על הכל יבוא עושה,

★ ★

 הפעל אחרים. של עצותיהם על תסמוך אל
 לומר תפחד ואל שלך, האינטואיציה את

ספ לך יש אם ״לא״.
ב בעיקר כלשהם, קות

בקנ הקשורות עסקות
ומסחר, מכירות יות,

 כל ההחלטה. את דחה
לטו היא כזאת דחיה
 את — דלי בת בתך.

 מדי, יותר בו מאמינה
 לאמת להסתכל ומסרבת
 להיות במקום בפנים.
הבחי מכל בו תלוייה

בדרכך. עצמאות יותר לגלות נסי נות,

¥ ¥ ¥

זמן ציפית לה ההצלחה הגיעה סוף־סוף
 שרק לן, דעי אולם נישואייך. רב, כה

מתחי האתגרים עתה
לע עליך ויהיה לים
כנגדם. רב בעוז מוד

 נקודה כל על חשבי
 מחליטה שאת לפני

 יום לך צפוי לפעול.
השבוע, בתחילת נעים

אפ לך שאין תחוש נו
ה על להשפיע שרות

 תצ- לא אך מתרחש,
 תוצאות ממנו מחנה _

ה כלפי וסובלנות חיבה גלי חמורות.
בשיפוטיך. תחמירי ואל עליך, אהובים
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איש־השנה
לב מחגים אינכם כי לי ידוע אומנם

 האדם אותו את שנה אחר שנה חור
 לא שהשנה לי נידמה אבל כאיש־השנה,

 תשל״ח איש־השנה :ברירה לכם תהיה
 — תשל״ז איש־השנה שהיה מי הוא

 יותר השפיע לא אדם שום בגין. מנחם
השנה. ישראל אזרחי חיי על ממנו

רמת־גן ברטלר, אילן

 עו־ את כאיש־השנה לבחור לכם מציע
שע מי שימרון, ארווין המנוח רד־הדין

המ לחקירת־הפשע הוועדה בראש מד
אורגן.

רחובות פישמן, צבי

 שהצליח פלאטו־שרון, שמואל ...ח״כ
 שלנו הציבור פרנסי מרבית את להוריד
המוסרית. לרמתו

תל-אביב מישורי, ע.

השלום קרחון קצה
ההמו כלי־התיקשורת יצאו לאחרונה

וקבו־ תוכניות ביטויים, נגד חוצץ נית

 גולומב, אליהו ההגנה, מפקד של אחותו
 דו- לי, שידוע כמה עד על־ידו״. שאומץ

 גו- אליהו של יוצא־חלציו בנו הוא דיק
המפורסם. לומב

גבעתיים סלומון, אסתר
 בעת סלומון. הקוראת עם הצדק •

 זהותו בטעות הוחלפה הרשימה כתיבת
(לספ הד״ר של זו עם גולומב דויד של

 של בן־אחותו שהוא גולומב, הרי רות)
ידו. על שאומץ גולומב, אליהו

קמפ־ארליך
 בקמפ־ המנהיגים שלושה של הסתגרותם

מה מוחלט ובידוד ניתוק תוך דייוויד,
 הסכם, לאיזשהו שיגיעו עד החיצון, עולם
 כל לפתרון נהדר תקדים לשמש יכולה

 הייתי ראשון בשלב בעולם. הסיכסוכים
אר שימחה שר־האוצר, את לסגור מציע
 באחד המורים הסתדרות ראשי עם ליך,

 להם להניח ולא בארץ׳ הנידחים המחנות
בא הסכמה לכלל שיגיעו עד משם לצאת

ני אם המורים. של לתביעות־השכר שר
בדרך להמשיך יהיה ניתן יצליח, זה סיון

 כמו ליצלן, רחמנא ״שמאלניות״, צות
הקצי מאה קבוצת שלום־עכשיו, תנועת

לה שהציע וייץ, רענן והפרופסור נים,
 רק הם אלה כל פלסטינית. מדינה קים
 ישראליות ואלפי מאות של הקרחון קצה

 אלה, השקפות מאחרי הניצבים וישראלים,
 ומיצ־ ההמוניות עצרות־העם כך על ויעידו

למיניהם. עדי־השלום
 מתרחשת המערבי הדמוקרטי בעולם

 ופצי־ שוחרי־שלום מיליוני של פעילות
ממשלו מדיניות כנגד הנאבקים פיסטים,

 למודת״ שבמדינתנו טבעי, רק לכן תיהם.
 נגד תנועות־מחאה תתפתחנה המילחמות

הממשלה. מדיניות
 ימניות, תנועות בארץ ישנן לעומתן

 הממשלה מדיניות את תוקפות הן שגם
 אנטי־דמוקרטיים. ובאיומים בביטויים —

 אינם המימסד ואנשי אמצעי־התיקשורת
בכפ עימן ונוהגים אלה קבוצות תוקפים

 לשימוש התוכניות למרות משי, של פות
 הסכם כל ולטירפוד אזרחי למרי בכוח,
 — השלום קבוצות את התוקפים שלום.

 שומטים אתם שמא במעשיכם, פשפשו
יושבים. אתם עליו הענף את

תל־אביב יהס, דן

מטו&טס ס ע שלוס )  בגיליונכם מצאתי שלא על התפלאתי1
 של לאומה״ ל״נאום התייחסות האחרון

שמו לי נידמה שיחיה. ראש־ממשלתנו,
 יותר לאומה ביזיון היה זה טלוויזיוני פע

לנ יותר דמה הוא לאומה. נאום מאשר
 :בנוסח שנת־הלימודים, של פתיחה אום

אל״ף״. כיתה ״שלום
יש שעם בגין, מר סבור באמת האם

 לפנות שצריך כך כל מטומטם הוא ראל
 ן למפגרים בבית־ספר תלמידים כאל אליו

 אלה של באינטליגנציה הזה הזילזול מה
לשילטוןו אותו שהעלו

ירושלים מזרחי, חיים

•  •  •
חאיש זה

 15״ על בכתבתכם שנכשלתם לי נידמה
 ),2138 הזה (העולם ד״ש של המופלאים״
״בן הוא גולומב דויד שח״כ כשציינתם

 סתומים ממבואות גם מוצא ולמצוא זו
במח יהיו שלא השם, למען אבל, אחרים.

 הנכל־ אחרת מכשירי־טלוויזיה. אלה נות
לעולם. משם לצאת ירצו לא בהן אים

פתח־תקחה כהן, נחום

ושחור לבן

 אורי של למאמרו ברצוני'להתייחס
 הזה (העולם שלנו״ ״הקוויזלינגים אבנרי

 שובי עם היום, רק קראתי אותו ),2137
ש בשנים בנורבגיה שגדל כמי מחו״ל.
רגי לי יש השנייה, מילחמת־העולם לאחר
 כמו ״קוויזלינג״. הקרוי לנושא גדולה שות

 השנייה, העולם ממילחמת רבות פרשיות
לנו כ״הוכחה״ תדיר מובאת זו פרשה גם

לו. דומה בהכרח לא אשר אחר או זה שא
 ל״טו־ העולם את לחלק נוטים בימינו

 אבנרי אורי שאמר כמו ול״רעים״, בים״
 הייתי (אני ״התשובה :הנ״ל מאמרו בסוף
 בנקודת־ההש־ תלויה... ״השיפוט״) אומר
 על-ידי הנעשים פשעים המשיב״. של קפה

 אינם עליך האהוד למחנה השייכת מדינה
 ואותם יטוהרו, אף או לתשומת־לב זוכים

 מדינה על־ידי יעשו כאשר עצמם מעשים
 שיגונו רק לא אוהד אינך אותו מהמחנה

 היטלר ל״נאצים״. ומייד תמיד יושוו אלא
 יהיו פנים כמה בחלומותיו מעלה היה לא
 ז דוגמאות מותו. לאחר קצר כה זמן לו

 שפת־הים, על אשר כחול ישנם כאלה
 מי לי לומר מישהו נא ינסה יום. ויום

 —אתיופיה במילחמת ״הרע״ ומי ״הטוב״
 מורדי־אריתדיאה.—אתיופיה או סומאלי,

 בתאריך! תלוי אחת: אלא תשובה אין
 כאשר אתיופיה, ידידת בריה״מ היתה כאשר

 ה־ תומכי הערבים והפרוגדסיבים קובה היו
 ״הטוב״ על שיפוט היה אריתראים

 בכיות משמעי וחד ברור גוון בעל ו״הרע״
 כי (אם הבריתות נתחלפו כאשר הידוע.

 סדרי-השילטון, הערכים, שנתחלפו בלי
ב הבעיות מהות או המדיניות מנהיגים,

ל שחור נקודות־השיפוט גם הפכו אזור),
לחלו חז״משמעי באופן ושוב ולהיפך. לבן
טין.

)10 בעמוד (המשך

2141 הזה העולם




