
מכתבים
גוב? מעש,ה
 ראש־הממשלה של נסיעתו שעל דומני,

ב לשלום נובל פרס לקבלת בגין מנחם
 שהשמיע הפסוק את להחיל ניתן אוסלו,
 כסא תנבל ״אל ירמיהו: הנביא בשעתו
 ראש־הממשלה כ״א). י״ד (ירמיהו כבודד״

 שבחים תוארי־כבוד, באיסוף מדי עסוק
 פחות ועושה העולם, רחבי בכל ופרסים

 המדינה. של בעיותיה פתרון למען מדי
 תנציח נובל פרם שקבלת סבור הוא אולי
 במרומיו״, שלום כ״עושה בהיסטוריה אותו
 לעסוק די אין שלום להשכין מנת על אבל
 לרדת גם יש שבמרומים. בעניינים רק
 בגין מנחם אין וזאת — העם אל הארץ אל

בהיס ייזכר הוא חשבון של בסופו עושה.
 במידה אלא נובל, פרס בזכות לא טוריה

 השלום את להשכין יצליח לא או שיצליח
 השלום, השכנת לפני הפרס קבלת באזור.

 ויש הסוסים לפני העגלה כרתימת כמוה
 ממשלת ראש של כסאו את לנבל כדי בה

ישראל.
רמת־גן שגי, ישראל

 זכותו את השוללים עם מסכים אינני
 נובל פרס את לקבל ראש־הממשלה של

מצ נשיא של נוכחותו ללא גם לשלום,
אי הוא הפרם חלוקת מעמד בטכס. ריים
הטל רשתות בכל שישודר בינלאומי, רוע

 בו. יצפו מיליונים ועשרות בעולם, וויזיה
יוח העולם ברחבי המונים של לתודעתם

 ראש־ממשל- כי זה מאורע באמצעות דר
 השלום. בפרס שזכה הוא ישראל של תה
 הלקויה להסברתה יותר טוב שירות אין
 נסע אם גם זה. מעמד מאשר המדינה של

 מסע במיסגרת רק לאוסלו בגין מנחם
 בכך. די — בעולם ישראל של ההסברה

תדמי לשיפור מכרעת תרומה תרם הוא
העולמית. בדעת־הקהל המדינה של תה

אביב תל־ מץ, שלום

 השלום פרם את מקבל כשהוא מבושה
לבדו.

תל־אביב תורן, יחיאל

בעיגיים שחור
לפ מצליחה אינה שהממשלה פעם בכל

 במדינה והכלכלה המשק בעיות את תור
 ההון — לעזאזל השעיר מהמגירה נשלף

 שהכלכלה כך על דיברו פעם השחור.
עש של בכוחם מותנעת במדינה השחורה

 על מדברים עכשיו לירות. מיליארדי רה
 יוצא ויותר. שחורות לירות מיליארד מאה
 יותר גדול השחור ההון גידול שקצב מכך

ל הלבנות הלירות הזרמת קצב מאשר
הסק אחד היא שהממשלה מאחר שוק.

 שההון ייתכן לא במשק, המרכזיים טורים
 אליה. מגיע ואינו מסביבה סובב השחור

 עצמה שהממשלה היא המתבקשת המסקנה
להר ותורמת השחורה בכלכלה מעורבת

חבתה.
פתח־תיקווה פגחסי, ירון

 גם העובד תעשייתי, במיפעל שכיר אני
 כדי העבודה אחרי בשעות נוספת בעבודה
הכו הכנסתי מישפחתי. את לפרנס שאוכל

 אלף 12 מאשר ביותר מסתכמת אינה ללת
 שילטונות אין זאת למרות לחודש. ל״י

לי יש שנה מדי ממני. מרפים מם־ההכנסה

 נסיעתו על העיקריים שהמגוננים מפליא
 פקידי דווקא היו לאוסלו בגין מנחם של

 ראש־הממשלה, של מזכירו כמו ממשלה
שג או פתיר, דן דוברו, קדישאי, יחיאל
נב זקוקים ממתי בנורבגיה. ישראל רירת
 למליצי- להם יהיו שפקידיהם העם חרי

יושר?
ירושלים ישועה, חנה

 טענתו למשמע לגחך שלא היה אפשר אי
נסי להצדקת בורג יוסף שר־הפנים של

 נובל. פרס חלוקת לטכס בגין של עתו
ביטול על בגין יודיע אם כי טען, בורג

 עובדה לנצל סאדאת עוד עלול נסיעתו,
 להשתתף כן האחרון ברגע להחליט כדי זו

 טענה זוהי מופסד. בגין יצא ואז בטכס
 למסור היה יכול בגין גן־ילדים. של ברמה

 שותף שהוא מאחר כי פומבית, הודעה
שבל הרי סאדאת, עם לשלום נובל לפרס

 הוא בכך בטכס. יופיע לא סאדאת עדי
 של פחדיו את רק לא להרגיע היה יכול
לנ גם אלא אותנו, ש״יסדרו״ בורג, השר
 באהדה אותו מזכה שהיתר. מחווה, קוט

 ובהוקרה בהבנה ומתקבלת בעולם כללית
במצריים.

בת־ים רוט, אנשל

 את לשדר החליטה שהטלוויזיה ...טוב
 כך בצבע. לשלום נובל פרס חלוקת טכס

 הצבעוניים הטלווייזה מקלטי בעלי יוכלו
מסמיק אינו אפילו שבגין לגלות, בארץ

 החוב גודל על השומה פקיד עם ויכוחים
 כשהוויכוח — למס-ההכנסה חייב שאני
 שלושת או אלפיים של סכומים על הוא

 מדי משקיעים המס פקידי לירות. אלפים
ב הכנסותי בבדיקת שעות עשרות שנה

 עוד ממני לגבות ובניסיון שומות עריכת
זעומות. לירות אלפי מיספר

מס שאין ושומע קורא אני ואחר־כך
 במעלימי לטפל כדי מס־הכנסה פקידי פיק

 סבור אני השחור. ההון ובבעלי המס
 היה במס־ההכנסה הקיים המנגנון שאילו
 ולחפש השכירים בציבור להתעסק מפסיק
 מאות של בסכומים מס העלמות אחרי

 ובלוויית־ בעצמאיים לטיפול ומופנה לירות
 ל״י, ומיליוני אלפי מאות המגלגלים נים
במנ גם יותר נשכר אוצר־המדינה היה
 עתה. לרשותו העומד המוגבל הגבייה גנון
 יותר קל בבדיחה, יהודי אותו כמו אבל

 במקום מאשר לפנס מתחת הגרוש את לחפש
אבד. הוא בו
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והמתחסדים הצבועים
 בפני לחשוף שהחלטתם על כוחכם יישר
 של האמיתיות הכנסותיהם את הציבור

 שרובם ),2153 הזה (העולם חברי־הכנסת
 מעבודותיהם עתק סכומי מרוויחים ככולם

 להעלות בושים אינם זאת ובכל הצדדיות,
 יכולים ״אינם כי בטענה משכורותיהם את

 טענה העלאת עצם החודש״. את לגמור
 לטענות מתחת הקרקע את משמיטה זו

 צרכי לא כי האוצר, וראשי המדינה ראשי
ה הן המדינה אפשרויות ולא האזרחים
 במשק. תוספות־השכד שיעור את מכתיבות

 יותר ארוך כנסת חבר של החודש האם
 למישפחה ואב שכיר פועל של מחודש

? מרובת־ילדים
 עצמו, אל קרוב אדם כל כי נראה אבל

 הכנסת חברי של הפרטיות ובעיותיהם
אז כלל בעיות מאשר יותר להם נוגעות

רווחי- את לחשוף המשיכו המדינה. רחי
)12 בעמוד (המשך

ה די אמיץ תהיה אם
 כמה להציג כדי צורך

 באוזני נוקבות שאלות
 לך יתגלו הנכון, האדם

ש מדהימות, עובדות
 לתועלת לך תהיינה

 המקצועי. במישור רבה
ת כושר טלה, בת ה ה

ת  שגילית המעולה אפקו
 לשאת יתחיל לאחרונה,

ה את אמיץ בקשר אליך ויקשור פרי,
מזמן. זה מעוניינת את שבקרבתו אדם
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ל לאמץ תתפתה אל

 חדשים רעיונות עצמך
 מבלי לכאורה, ויפים

 מה תחילה לבדוק
הצי מאחורי מסתתר

מטר ומה הנוצץ, פוי
הו של האמיתית תם
 יסוד הרעיונות. גי

תפ שימלא הפתעה
 במהלכיך חשוב קיד

מעניין. מקרים צירוף לך יזמן הקרובים,
אישיותך. את בפניו תבטלי אל שור, בת

♦ 4 *
 מישפחה, בני ידידים,

ם ת ס ה ייצאו מכרים ו
לע כדי מעורם שבוע

לי ויתייצבו לך זור
 הזדמנות. בכל מינך

 ממך ימנעו לא הם
 ועזרה נבונות עצות

 כל אם אך ממשית,
 לצאת לך יעזרו אלה

ה בו מהמשבר ת  א
 י״ ב- תלוי הדבר — נתון
ם בת רצונך. ובכוח רוחך קור מי  — תאו
בבית. הגבר שהוא להרגיש לו תני

1.ד,/חזז
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גור של נדיר שילוב

 לך יסייע אחדים מים
ו קשיים על להתגבר
 זמן לפני שרק בעיות,

 כבלתי לך נראו קצר
לעבו.״ חברים נמנעים.

טוב, רצון יגלו דה
 יכולתם כמיטב ויעשו

לעזר. לך להיות כדי
ב שיצוץ חדש רעיון י־.

אותך ויזכה מבורכים, פירות יישא מוחך,
רשמיים. גורמים מצד ובהערכה בהוקרה
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 עליך שייכפו אתגרים

ם, ידי על  יאלצו אחרי
 עם להתמודד אותך
 כמיטב ולפתרן בעיות

 על לשמור כדי יכולתך,
בז והישגיך. מעמדך

 ההולכת חיוניותך כות
ה וגוברת ת ל עשוי א
 אלה במאמצים השקיע

 הנפשי, כוחך כל את
ת שתמצא עד היע א

לעצמך. שהצבת דים

■1 111111 ■ 1■■

— אריה בת
החברתי. בשטח הצלחה של שבוע עבורך
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 של הראשונים בימים

 עליך יהיה השבוע
 עדינה בעייה לפתור

 המישפחתי במישור
 להניח יש אינטימי.
ב כרוך יהיה שהדבר
 הימים רבה. עצבנות

ב יעמדו האחרונים
 התקדמות של סימן

השטחים. בכל גדולה

 אתגרים של ארוכה שורה בפני ניצב אתה
די ללא פתרונן על לבוא החייבות ובעיות,

 שתדע הראוי מז חוי.
 מצוייר אתה כי מראש

 והכישורים הכלים בכל
ה מהם נהנה שאתה

 להתמודדות דרושים
ה רוב עם מוצלחת

 שאס כך הללו, בעיות
 אל זאת, תעשה לא

 עצמך. את אלא תאשים
להת עשוי ידידיך חוג

 הקרובים, בימים רחב
 שינויים רחוק, לטווח עימו שיביא תהליך

המישפחתיים. חייך באורח דרסטיים
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ט הזמן זה ת קמעה להאי תך א ה התקדמו
ת מחדש ולבחון והמאומצת, מהירה ה א

וה המטרות, תוכניות,
ם אמצעים. ל תגיע א

ה  טעון משהו כי מסקנ
ס אל שינוי, ס ה לע ת

 אנשים מייד. אותו שות
והשפעה, עמדה בעלי
 שתהיה להניח יש אשר
יתייצ לעזרתם, זקוק

מלא. באופן לצידך בו
ב צפויים בלתי קשיים
יעו המישפחתי מישור

ה עקרב, בת מאד. מוגזמת דאגה בך ררו
אחרים. תאשימי אל באשמתך. היה ריב

עקת
6 8 2 3 2 3 2 8
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אפ בלתי משימות בפניך מציב אתה

ב לשבת תירוץ לך שיהיה כדי שריות,
 לעשות ולא שקט
לעצ תציב אם כלום.

 ריאליות, מטרות מך
ל שתוכל סיכויים יש

בק מהן לכמה הגיע
ל הכוכבים כי רוב,

 — קשת בת טובתך.
רו הצלחה לך צפויה
 לא כה שעד מנטית
 לחלום אפילו העזת
י מו־ להיות כדי עליה,

ני ואת חיצוניותו את שפרי לה כנה
טבעית. היי — מכל שחשוב ומה מוסיו,
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מיות של נדיר צירוף  רוח ומצב אופטי

 יהיו הקרובים שהימים לכך יגרום טוב,
ת _> ח ת א פו תקו המאו ה

 במחצית ביותר שרות
 הזמן זה השנה. של זו

סיך מכל להתנער סו  הי
ם ופקפוקיך, תקד ה  ול

ם בצעדים חי טו לק ב
 שהצבת המטרה ראת

ההצ סיכויי לעצמך.
 ואם לצידך, כולם לחה

ת הפעם תחמיץ ה א
ה הזדמנות י  לך תהי

שים טובה סיבה  להא
ס על רב. זמן במשך עצמך את ס ה  לבצע ת
בעבר. לעצמך שהצבת המשימות כל את

 אפילו דעותיו על לעמוד תחשוש אל
 את הסבר מעלה. ורם חשוב אדם מול

ה על וסמוך עמדתך
ה אחרים. של גנתם
 מצפה אתה לו רגע
 ותהיה השבוע, יגיע

או לנצל הזדמנות לך
ש בתנאי לטובתך, תו

 צלילות על תשמור
 כושר ועל מחשבתך

 בת בו. שנחנת הניתוח
 תדביקי אל — דלי
 התכונות כל את לו

חלו בגבר למצוא מבקשת שאת הטובות
שהוא. כמות מוצלח די הוא מותיך^

ה י
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 בשביל לעבודה, חבריך עם לריב תפסיק

 ה- הבעייה ? מועיל זה ומה כדאי זה מה
אותך מטרידה ^

 ינוהס- לתשובה השבוע
.מו שאתה המרץ בר.
ם, בעצמך צא יע פתאו
 כמה לפתור לך זור

 המטרידות מהבעיות
ל לסייע המשך אותך.

ל אליך הקרוב אדם
 הקשה מהמצב צאת

 בת נתון. הוא בו
ת נצלי — דגים ה א

ת רגיעה חסי ה בחיי הי
 ובמראה באישיות לשיפורים שלך חברה

לך. יזיק לא עצמי טיפוח קצת החיצוני.

 בפברואר ו9
במרס 20

! 2154 הזה העולם


