
וונו!
 - :מרס

נאפריל
1 21 
1 20

 את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
הת עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות
ה תשרה להבותכם

הת של אווירה שבוע
הסו אלה על להבות

 כדאי אותכם. בבים
 היא שהשנה להזכיר

 מזל לבני טובה שנה
להי החושבים טלה
 אולי מוטב לכן, נשא.

 שהשנה לפני להזדרז
סיומה. אל תגיע
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 לבדך לעמוד מסוגל שאתה בטוח אתה
 או אריה אשלייה. אלא זו אין :בלחץ

לך לעזור עשוי בתולה י_____________
להר תסרב אם אבל —

 המצב את לו אות
 יום אבוד. זה לאמיתו,

ה בתחילת ו־ב׳ א׳
 שפע לך יביאו שבוע,

 צריך הזדמנויות. של
קטן מאמץ לעשות רק
 אותו לעשות אבל —

הטבע. לחיק צא באמת.
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 עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ידע שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם
 תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע.

 לך ויסייע מרץ, מישנה
 שאיפתך את להגשים

 הקרוב בעתיד העיקרית
 זאת, עם יחד ביותר.

 שלך, האהבה חיי גם
 הקבועה, גיז״יייד עם

 לשיאים ויגיעו יפרחו
שיוט משימות חדשים.

 במיס- או חברי, חוג במיסגרת עליך לו
במק עליך יעיקו מילואים גרת
זה. בשבוע בספורט התעסק צת.
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 לכיוונכם. לנטות מתחילות המאזניים כפות
 מיס־ שבועות לפני התחלתם אותו המאבק

נראה, ואשר — פר
 את הוכיח לכם, יזיק כי

מת אתם דווקא עצמו.
הפי־ את לקצור חילים

 שנראה כמו ולא רות.
 תהססו £ל בהתחלה.
במרפקים, להשתמש

 הדרך את לפלס כדי
כנכונה. לכם הנראית
הצ הרומנטי, במישור

 אסור כרגיל. לחה
הזדמנויות. להחמיץ י
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 ברע. תיגמר — מוצלחת בלתי בחירה
 לכן אותך, ללכוד רוצה היא !היזהר

 כך כל מתנהגת היא
פר זה אין אבל יפה.
 זאת האמיתי. צופה

ה הפרצוף היא. לא
 בזמן לך יתגלה אמיתי

ה עוד לכן, הקרוב.
אם היזהר! פעם:
 החלף — צייר אתה
 המיקצוע את מהר
ב תגווע אחרת שלך,
הטבע. לחיק צא רעב.
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 פשוט הוא אותך. מרמה לא שלך •השותף
 מוטב החיכוכים. לכן כמוך. ומרוגז עצבני

 יותר להיות שתנסה
בו לא דבר שום ותרן.

בסוב התייחסי■ ער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
 מישהו או שלך השכנה

 בני אלייך. המקורב
 עשויים הרווקים בתולה

במיב־ השבוע להיתקל
הרומנטי. בשטח שולים

 העתיד דאגה, אל אך
הפתעות. צופן הקרוב
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עתידך. על

 ואינך עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
ש האינפורמציה את נכון באופן מנתח

 תהסס אל לידך. הגיעה
 זוגך בן עם מלהתייעץ

 שמור עבודה. בענייני
 הגדולים ההישגים על

 לאחרונה. הגעת אליהם
מאז בת תפטפט. ואל
 שאי־אפ־ זכרי — ניים
 כולם את לרמות שר
 בד־ הזהרי הזמן. כל

 את היטב ושקלי ברייך
ל תיכנסי פן מעשייך

 שתחשבי כדאי גדולה. צרה
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 זה אין :אותך חזהרתי אבל מצטער,
 מרחיקי- שינויים או מסעות לערוך שבוע

לש תוכלי אם לכת.
 מיסגרת״חיים על מור

 עד היית בה לזו דומה
חדשים, בתנאים כה,

ה על במיקצת תקלי
 מוטב — לא אם בעיות.

 על לחלוטין שתסמכי
 בעל איש של שיפוטו
 לא _ העיקר שיקול.
 דבר בשום להגזים

 הבא ג׳ יום לריב. ולא
 ממשימתך. בך לחזור הזדמנות לך מגיש
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 אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות

ית השבוע מפתות, הצעות לך המציעים
_____ כל־ שיקום תהליך חיל
 שהיו מכם לאלה כלי,

 כספיות בצרות שקועים
 טוב בייחוד רציניות

 ובמייוחד השבוע סוף
 אינו שבת יום ר. יום

 יש :לרומנטיקה מתאים
 השפעות מדי יותר בו

לה תוכל אך עוינות.
 מוצאי־ על בביטחה מר

האהבה. בשטח שבת,

מכתבים
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מב עצמך על מעמיס שאתה האתגרים
ולג אותך לעייף עלולים רוחנית חינה

כאבי־ראש. לך רום
 שעיכוב לדעת תיווכח

 שפגע בעבודה, רציני
בעקי נגרש ביוקרתך,

נאה. אש.ז בגלל פין
 בכלל שזה הוא המרגיז

תא אל כדאי. היה לא
 בכך עצמך את שימי

 ואדיש קר שידידך
סבלנית. היי כלפיד,
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יש עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר

האי הכספי מצבך על קשה בצורה פיע
 היזהר לכך, בקשר שי.

נמה מעשים מלעשות
 עלול אתה עליהם רים,

 יותר. מאוחר להתחרט
ב להודות תתבייש אל

 מצב כי ידידיך אוזני
 לעומת־ גרוע. עיסקך

 לנסות תעז אל זאת,
 הסבך מן מוצא לחפש

לך. הכפופים אלה בין
 - בינואר 20
בפברואר $ו
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 אתה אם אבל במייוחד, נוח יהיה לא זח

 כאב״הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,
בטווח הצרות הריגעי, ..

 עם הפגישות קצר,
 אלה כל — שונאיך

 תדע רק אם שקולים,
ההי על-ידי להתמיד

 וכוח- הרציניים שגים
 על״ידי שתפתח הרצון,

 מיקרה התפנית. עצם
עשוי ובלתי־צפוי נעים

ת,_________ לו ג ת ה תי לא אם ל
 איבה של בתגלית זהר,

 אל מיקצועית. קינאה של או אישית
אדישה. היי ממנו. נפגעת שאת לו תראי

 בפברואר 19
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באזיקים כנסת
 בו שבוע שבאותו הוא, הגורל צחוק
 ח״כ את להרחיק ועדת־הכנסת החליטה

 שכבל משום הכנסת, מישיבות ביטון צ׳רלי
 לא — באזיקים לדוכן־הנואמים עצמו את

 ח״כ את מהכנסת להרחיק דרך נמצאה
 רחובות עיריית ראש רכטמן, שמואל

 אזיקים. עליו גזר שבית־המישפט לשעבר,
 של והשיטות הריעות חסיד שאינני למרות
 מעדיף אני סיעתו, וחברי ביטון צ׳רלי
 שמואל מאשר בכנסת אותי ייצג שהוא

בבחירות. הצבעתי מיפלגתו שבעד רכטמן,
לי ט!־[, א ירושלים פי

 לכנסת נבחר פלאטדשרון שמואל אם
מדוע לצרפת, הסגרתו את למנוע כדי

התיאטרון קידקם
להי תל־אביב עיריית ראש של הסכמתו

 את ולבטל בגין מנחם של לתביעתו כנע
 שבתות, בערבי הקאמרי התיאטרון הצגות

 אות- היא הקואליציה״, את להציל ״כדי
 לא במדינה. הדמוקרטי למישטר קלון

 לחזק כדי כראש־העיר צ׳יצ׳ את בחרנו
 הזמן כל הממשלתית. הקואליציה את

 הבחירות בין קשר כל שאין אותנו שיכנעו
 בגין אם הכלליות. לבחירות המוניציפאליות

 במועצת הדתיים החברים של ברצונם תלוי
 הבאה בפעם הוא שירוץ תל-אביב, עיריית

כראש־העיר. גם לבחירות
תל־אביב שטרן, צבי

 ליפול ממשלה יכולה במדינודישראל רק
 :שקספיר שאמר כמו תיאטרון. הצגת בגלל
 גולדה שאמרה וכמו במה.״ העולם ״כל
? מגיע נובל ״פרם בגין: על ז״ל  פרס לו

לו.״ מגיע אוסקר
תל-אביב הורוביץ, אבנר

 בנעשה ראש־הממשלד, של התערבותו
 תל- עיריית של המוניציפאליים בעניינים

 מחר חסרת־תקדים. שערוריה היא אביב
 העי- להם תיבנה לא שאם הדתיים יאיימו

 יפרקו הם חדשים בתי־כנסת עשרה ריה
 אז גם האם הממשלתית. הקואליציה את

 במיסיהם לממן תל-אביב תושבי יצטרכו
הקואליציה? שלימות את

תל־אביב שפר, רות

 אבירי של ללחצים תיכנע אל — צ׳יצ׳
להב האמנו כי בך בחרנו הדת״ת. הכפייה
 רוצה לא בגין אם ועקרונותיה טחותיו
שיבוא — שישי בימי תיאטרון הצגות

ז /י
 למנוע מהכנסת יתבע לא רכטמן ששמואל

של בתי־הסוהר שילטונות לידי הסגרתו את
#י * ? ישראל

כפר־סבא רותם, איציק

 את להביא כדי אזיקים שצריך בכנסת,
 ביטון צ׳רלי לח״כ מגיע לישיבות, חבריה

 למקום עצמו את שכבל על אות־כבוד
 נרשמים שהם למרות ממנו בורחים שחבריו

כך. על משכורת ומקבלים לדיון
תל־אביב פכחסי, מאיר

 מציע אני בכנסת שמתרחש מה בעקבות
 המנורה במקום סמל-המדינה. את להחליף

הסמל. האזיקים שיהיו
קרית־אונו גווה, !ד.

כעבריינים ח״בים
התנח לעודד ניסיונות נעשו לאחרונה

 פאנאטיים ח״כים על-ידי ראוותניות לויות
 גאולה שמיר, משה :הפוליטיות בדיעותיהם

 הן אלו פעולות ואחרים. דרוקמן כהן,
חב שהח״כים הממשלה, למדיניות בניגוד

 ראש- שלה. הקואליציה במיפלגות רים
 על לסדר־היום לעבור יכול אי׳נו הממשלה

 של עניין כאן אין זו. וסדר חוק הפרת
 בכנסת, בהצבעה הימנעות או הצבעת־נגד

 להזהיר יש חוקי. בלתי פיסי אקט אלא
 לסורם יחזרו אם כי האלה הח״כים את

 עבירת כדין. יישפטו והם חסינותם תוסר
 על-ידי כהפרת־חוק כמוה ח״כ על-ידי חוק

הפשוט. האזרח
תל־אביב יהב, דן

השמאל איחוד
 ראיית על למפ״ם צל״ש מגיע לדעתי

 את לנטוש שהחליטו אנשיה, של הנולד
 הליכוד, המערך. של הטובעת הספינה

 האכזבה הוא המהפך, עם לשילטון שעלה
 המערך המדינה. בתולדות ביותר הגדולה

סו־ כמה שם שיש מפני אלטרנטיבה אינו
 לכיוון אחד כל העגלה, את שמושכים סים ]

השמאל. מחנה איחוד הוא הפיתרון אחר.
 הוא עתה לעשות מפ״ם שעל מה כל

 אחד במחנה הישראלי השמאל את לארגן
 שיכלול מחנה — הבאות הבחירות לקראת

 ואולי עכשיו, שלום תנועת את שלי, את
 רוצה היה בארץ הציבור רוב ש״י. את גם

שה בטוחני מאוחד. השמאל את לראות
 מהכישלון שירוויח הוא הזה החדש מחנה

 הליכוד. של הבטוח 1
פתח־תיקווה כהן, סמי 1
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 זאת יעשה הוא אם העיר. את לנהל הוא
 מנהל שהוא כמו הצלחה מידת באותה

 שאתה למסקנה יגיעו אולי המדינה, את
כראש־ממשלה. אותו להחליף ראוי

תל-אביב שרעבי, יעקב

 — שישי ביום התיאטרון את לנו ביטלו
קירקס... במקומו לנו נתנו אבל

תל־אביב חצרוגי, זאב•

ולרע לטוב
 אורי של מאמרו את קראתי כאשר

 )2154 הזת (העולם מאיר גולדה על אבנרי
שבמא האחרונה השורה אל מבטי נמשך

 אשה היתד, היא — ולרעה ״לטובה מר:
 דו״ח לתת שהתחלתי לפני עוד גדולה.״
 כמה; ועד גדולה, גולדה היתד, אם לעצמי
 הראשונות: לשורות פניתי גדולה, היתה

התרו לקרוא שהוספתי ככל המאמר. של
תי: ממו  בליבו נושא פוליטיקאי ״כל גבו
 כל השילטון... תאוות של השלהבת את

פולי כל שחקן... הוא גדול פוליטיקאי
ומתחסד...״ צדקן הוא גדול טיקאי

׳לפסוק הגעתי כאשר לקרוא. המשכתי : 
 !נשימה: נשמתי זה...״ קנה־מידה פי ״על

 על נפשי! חי — לעצמי ואמרתי עמוקה
 על כותב הוא האם זה, קנה,־מידה פי

להו מוכרחה עצמו? על כותב או גולדה
 לי גרמה שלי הזו ההנחה שעצם דות

 עניין. ביתר המאמר את ולקרוא להמשיך
ולרעה ״לטובה :האחרון לפסוק שוב הגעתי

)׳10 בעמוד (המשך

:2158 הזה העולם8


