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 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
 בטבע, מרגוע למצוא

וב חדשים, באנשים
 שבוע זהו יפים. דברים
 מוקדש להיות שצריך

ול לעבודה חצי״חצי:
 להטתב- בייחוד בילוי,
 בתערוכות ביקור לות,

תש אם בזה, וכיוצא
הזמן כל את קיע

 התחומים משני לאחד
תדאג. אל תינזק. —
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תוצ וחסרת קשה חינה הנוכחית עבודתך

 זה דבר כאחד. אות
 הגישה שינוי מחייב
נו־ רצינות ויתר מחד,
 בכללו 'לנושא צידד

 כללי שינוי גם מאידך.
 יביא סידרי־חייך של

ישתפר. שמצבך לכך
 עוד הרומאנטי, בשטח

 מוצלח שבוע היה לא
יוז מעט עבורך. יותר

יצליחו. והכיבושים מה
-¥■ +' +

 כש- רע ולמצב-רוח לדאגה תיתפסי אל
 המרחף החיוור בגוון שני ביום תבחיני

ה וברגישות פניך על
 כלפי חשה שאת מוזרה
 לך דעי אותך. הסובב

 תחלוף זו שהרגשה
מ ליהנות נסי מהר.

 שילטי אך זו, הרגשה
ל תתני ואל בעצמך

 ריגשו- את לנצל איש
השופ האימהיים תיך
 אם ואהבה. חום עים

 *׳ דחי קצרה, היכרותכם
 יחסך בקביעת החלטתך את ימים לכמה

בו. רוצה שאת למרות אליו, האמיתי
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יוני!
 עימו כורך פיננסיות הצלחות של חדש גל

 אל כוחותיך. התמוטטות
 חופשה ליטול תהסס
 לאוויר לצאת קצרה,
 אנשים להכיר השדה,
 מצד אבל — חדשים

לנטיו־ תיכנע אל שני,
 את לחסל הטבעיות חיך

ל להתמסר כדי ההווה
סר בת מעורפל. מחר

— מיקרית פגישה : טן
מאוד. גדולה אהבה
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 מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתך
 כך, לשם לסבול אפילו

 ללכת יודע אינך אך
 שצריך. מתי הסוף, עד

 בידך תיפול השבוע
 על להתגבר הזדמנות
תח אם ;זו חולשתך

 מי הפעם, אותה מיץ
 יעלה שוב מתי יודע
 דרך על לעלות בידך

 חיי- במישור המלך.
חדש. רומן האהבה,
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ורבת־התפתחויות. רגישה עדינה, תקופה

 לגמרי לשקוע חוטב
מא המאורעות, בתוך

הצד. מן לעמוד שר
קצר־ תיכנון זאת, עם

 ביום ובהיר־עיניים טווח
 לקצור לך יאפשר ה׳

 בת ממושך. זמן פירות
 מסוגלת את — בתולה

ה עליהם, להשפיע
תרצי. שרק כמה שבוע,
אדיבה, שתהיי בתנאי

 אך — מלאת־הומור עצמך, בתוך מכונסת
 בחיק בטיולים הרבי מדי. גלוי יהיה שלא

חשה. שאת העייפות אף על הטבע
8 —י
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 אתכם למשוך עשוי ומעורפל שסמוי מה כל
 תגרור הנטייה אם אותו. לחקור השבוע
 שירים לקריאת אתכם

ני ספרותית, ולביקורת
 תיסחפו אס אך חא,

 שבא לעירפול־חושים
 משקה משתיית כתוצאה

 שתנ־ מוטב אלכוהולי,
 כו־ אמצעי־זהירות, קטו

 בימים הפעיל כב־הלילה
האח הגורם הוא אלה
הברוכה להצלחה ראי
 י היצ־ פעילויותיכם של

 שקיעת לאחר ידכם על המבוצעות רניות,
הרגשתך. ישקף דרמאתי־ציורי לבוש החמה.

* *

שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
תזכה אלה, בימים ___________

ובכושר ביתרון אותך
לרעיו אחרים לשכנע
עכשיו הבאים נותיו
מאמין שאתה תנאי
 ב- מעשי, ביטוי לידי
 ידידה שלם. בלב בהם

 שתפגוש אריה ממזל
 אשת- לך להיות עשויה

אתה מעניינת. שיח
בשיחו- להיסחף עלול י*־
 הרושם את בה וליצור ומוסר דת על תיך
כולם. את לחנך המנסה דתי מטיף של

 מלחצים שיחדור של שבוע זה יהא לקשת
 פיזיים. בעיקר מעיקים,
 להיענות אם הלבטים

 אם ייפתרו לסרב או
 דגים מזל בן תפגשי

תסר אל השבוע. בסוף
ל שזכה קשת בן בי.

 שעבר בשבוע הצלחה
מבו עצמו למצוא עלוק

 עורמה יותר גלי דד.
להת ותצליחי בעסקים,

 י מיכשולים כמה על גבר
השבוע. להמר הרבי מנוחתך. את המטרידים
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התכ כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין וונת
ה עוד כל — להלום .>

 חברתי מגע חם. ברזל
תוכניותייך. את הולם

לק ד׳, ביום בייחוד
ש השבוע, סוף ראת
החדש. הירח גם הוא
אם תעשי טוב אבל

 יתר״על״ה- תסמכי לא
ו אחרים, על מידה

חברו על לא בייחוד
על יותר. הטובות תייך ׳

וכה, כה בין סומכת אינך בחורים
 לשמוע, תתפלאי מהם, שאחד למרות

מהאחרים. יותר ונאמן מהימן הוא
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 נעצבים חנש״הומור בסבלנות, ניחנת אס

 להם זקוק תהיה חזקים,
 הקרובים. בימים מאוד

מסי בך המקנא מישהו
לשני רק הידועות בות
יכול כמיטב יעשה כם,
 במידת־ יצליח וגס תו
 שמו־ עליך להפיץ מה

 ב־ יהיו טובים כויים
 ריחך את ולהבאיש עות

סי חשובים. במקומות
 לך יהיו טובים כויים

דלי בן הרומנטי, במישור
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 אצלך לגרום עשוייה בלתי־חשובה תקרית

 עשוייה את :כסף תבזבזי אל למשבר.
 של לתקופה להיכנס

 לא אם חוסר־פעילות,
 תבואי אם או תיזהרי

 הלא- האדם עם כקשר
 מוטב כך, משום נכון.

 לטווח להתחייב לא
 תחליטי אם ארוך.
הקרו בימים לנסוע

 ששום היזהרי בים,
 יהיה לא חשוב דבר

 הישמרי במסע. תלוי
 לנסוע עלולה את אם ביחוד גניבה, מפני

בהירים. צבעים ליבשי ארוכים. למרחקים

מכחכים
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אדום. לבש

השגה איש
 ילד כל וייצמוי עזר על נפלתם איך

 מצריים, נשיא הוא שאיש־השנה יודע
 דבר. לכם יעזור ולא אל־סאדאת, אנוור

 כתבת בבחירתכם. קשות אותי איכזבתם
 מאד כן גם השנה, בגיליון שלכם, האמצע

הו אבל מאד. יפות הנעליים מעניינת.
דוו לקרוא. להתחיל החשק את לי צאתם

פאשלות. עושים אתם השנה בגיליון קא
הרצליה פרידדר, אילן

 לתואר המתאים אחר אדם מוצאת איני
 אל- אנוור מצריים נשיא מילבד איש־השנה

בילבד. לו ראויים והשבחים הכבוד סאדאת.
גיבעתיים מלמד, מיכל

 אח בבחירתכם אותי להפתיע הצלחתם
 לי, נראה אבל כאיש־השנה. וייצמן עזר

 הקוראים את להפתיע מאמציכם שמרוב
 הוד צפויה, ובלתי יוצאת־דופן בבחירה

 עזר של כבודו המטרה. את הפעם מאתם
 זו, מעין בשנה אבל מונח, במקומו וייצמן

 שהטביע אחד איש רק היה תשל״ח, כמו
 אל־ השנה: מאורעות כל על חותמו את

 שיאשימו חששתם האם קרהו מה סאדאת.
 אתמול עד שהיה למי באהדה אותכם
 מקוריים להיות הרצון שמא או אוייבז

ן דעתכם שיקול את שיבש מחיר בכל
בת-ים פנחסי, יוסף!

המיפשולים מסלול
 את החוגגים כל את להזהיר אולי כדאי
 הדרך בשעתה. לשימוזה די כי השלום,

 מיכשולים למסלול דומה עדיין השלום אל
 כל את למנות צורך ואין חתחתים, רב

 מנחם גם בדרך. עדיין האורבות הסכנות
למטפ דומים אל־סאדאת אנוור וגם בגין
ב ודי רעועים, ששלביו סולם, על סים

תח יקרוס כולו שהסולם כדי קלה מעידה
תחמוק. השלום ויונת תיו

ה מחנה אנשי שדווקא ׳מציע אני לכן

ו בממשלה לתמיכה עתה יתגייסו שלום
 להחלישה. רק העלולה מביקורת יימנעו

 יפגינו לא תנועת־שלום אנשי שגם כדאי
 ולוא בגין, ממנחם היתרה התלהבותם את
 ״צדיקים, ז נאמר איך להביכו. לא כדי רק

 תנו אז אחרים.״ בידי נעשית מלאכתם
 המלאכה את לעשות וחבריו בגין למנחם

במקומכם.
חיפת צרפתי, מיכאל

 נפרד להסכם בקמפ-דייוויד הגענו ובכן,
 ייחלנו, הזה לשלום לא אולם מצריים. עם

הנתו ערב מדינות כל עם להסכם אלא
 שאין למרות ישראל. עם בסיכסוך נות

 שעדיין כעת מסתבר זה, בהישג לזלזל
 יכריזו עוד כל לשלום, הדרך מאד רחוקה

 דעתי בו. מכירות הן שאין הסירוב מדינות
 ועדה עם קבל נודיע לא עוד שכל היא,

 ליד לדיון צד באש״ף גם רואים שאנו
 ובוהו התוהו ייפסק לא העגול, השולחן
חרבנו. על לשבת נצטרך ואנו בעולם

 ותיקי מטעם נקראתי ימים כמה לפני
 לח״י איש על דברים ולהקליט לבוא לח״י

 היינו מישפחה). (קרוב באריתריאה שנפל
לסיפו והקשבתי אנשים, כשישה בדירה

פעיל באופן שהשתתפו חברים של רים

 למסקנה הגעתי מהארץ. הבריטים בגירוש
 לא ההם בימים לח״י אנשי של שמעשיהם

 כיום. המחבלים של ממעשיהם שונים היו
 את הבריטים מידי לקבל והחלטנו מאחר

 גם נרתענו לא האמצעים, בכל המולדת
 העיניים את לפקוח עלינו זוועה. ממעשי
 נהפוך לא עוד כל המציאות. את ולראות

 כל הפלסטינים, כלפי ולהגיוניים לגמישים
 עור- הם ערב עמי עם שלום על ההכרזות

פרח. בא
רמת-גן פורמן־הלפרץ, מאשה

 עשרות של מאבק אחרי סוף- כל סוף
 שחי לנו, השכן בעם הכרה ישנה שנים,
האב בתוכנו. האחרונות השנים בעשר
 זה, בנושא הדיון בתולדות הגדול סורד
הכי לא הסוציאליסטיות שהמיפלגות הוא

 מיפלגה ודווקא זולתנו עם בזכויות רו
 הערבי העם בזכויות מכירה הרוויזיוניסטית
ל לעזור מייד להתחיל יש בארץ־ישראל.

 בחיים רק עתידם. את לבנות פלסטינים
 ארץ־ישראל וערביי יהודים בין משותפים

ארוך. לטווח אמת שלום יכון
תל־אביב יהב, דן

כפרתי זו
מצ נשיא הפך יום־הכיפורים לפני עוד

אל־ראני עבד שלו, המילחמה שר את ריים

 למה רמז זה אין האם לכפרתו. אל־גמאסי,
יום־ד,כיפו עד לנו לעשות סאדאת שעלול

? הבא רים
ב ק ע , י ץ׳ עי קו ר תל-אביב ב

גאה כפרדי
 איש־השנה שתואר עימכם מסכים אני

 העיתונאי גרינשפן, לסמי מגיע בעיתונות
 מייד גם לקאהיר, שהגיע הראשון הישראלי

 וגם בירושלים סאדאת הנשיא ביקור אחרי
 שלא רק חבל קמם־דייוויד. שיחות• אחרי

 ידיעות שליח הוא גרינשפן כי ציינתם,
קור אין מכך וכתוצאה בקאהיר, אחרונות

 הוא מי לדעת יכולים אחרים עיתונים אי
 שמו למרות נוסף: תיקון בתואר. הזוכה

 ״ממוצא ולא ספרדי הוא סמי ה״פולני״,
 גאה גם והוא שציינתם, כפי אשכנזי,״

כך. על
תל־אביב מ., ד.

ומחילה סליחה
 שני את ששכלה האם — גובר רבקה

 עם יחד אשר העצמאות, במילחמת בניה
 כימעט ויצאה משגשג משק עזבה בעלה
 לעזור לכיש, לחבל שנה שלושים לפני

 ה־ וחייהם! משקיהם את לבנות לעולים
 ולעם למדינה נתנה בעלה, עם שיחד אשה,

ואמ אלה בימים קמה — לתת שאפשר כל
 את שווה שיבוא ״השלום* כך: בערך רה
 עבורו.״ שישולם המחיר כל

 או מקומות של בקדושה מאמין אינני
)10 בעמוד (המשך

2145 הזה העולם


