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ו קדימה גדולים צעדים תצעד השבוע
 מע- מכל עידוד תשאב

 סיפוק לך צפוי שיך.
 כי אם אינטלקטואלי,

ב הצלחה תנחל לא
הז שלך. האהבה חיי
ב אליך שתגיע מנה
 לך תגרום השבוע סוף

 יותר מרובה התרגשות
 טלה בת הראוי. מן
 ל- תתייחסי אל —

 כאל ליבך מישאלות
יתר. מביובוז הימנעי גמורות• עובדות

* ¥ ;¥
גורלית.- החלטה להחליט תיאלץ השבוע

ה בדרך שתבחר לפני
 התיעץ — ביותר נכונה

ו הקרובים, ידידיך עם
דב את היטב שקול
 בחייך הבצורת ריהם.

 אך תימשך, הרומנטיים
 השבוע סוף לקראת

במצב, ניכר שיפור יחול
 עם מקרית פגישה בגלל
ש אליך קרוב אדם

רב. זמן ראית לא
בשלוותה יפגע בעבודה צפוי בלתי ריב

* ¥ *
ולכפות אחרים על להשתלט נטייתך
ב רצונך את עליהם

 מפריעה אישיותך כוח
מצ שאתה להתקדמות

לך צפויה לה. פה
גדו חברתית הצלחה

 מועילה והיכרות לה,
ו מפורסם אדם עם

 היחסים השפעה. בעל
 בן״זוגך עם המתוחים

 סוף לקראת ישתפרו
 שוב, יורעו אך השבוע,

את, אולם באשמתו.
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 וכל תתעכב, לה מצפה שאתה הנסיעה
יש שלך הזמנים לוח

דאגה, אל אך תבש,
ה־ ספורים ימים תוך

לסידרם, ישובו עניניס
 בסופו יביא והשיבוש

רבה. תועלת דבר של
 את טרידו מין בעיות

 בה האדישות שלוותך.
 כלפי לאחרונה נהגת
 תגרום אליך קרוב אדם

רבה. נעימות אי לך
 נוספת. לב תשומת זוגך לבן הקדישי
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 ואי נפש חשבון של שבוע לך צפוי

 ידידותי יחס מנוחה.
 את ישפר צפוי בלתי
ו העכור רוחך מצב

 ייראה לפתע העתיד
 בת יותר. ורוד לך

 לא ציפיותיך — אריה
סי על השבוע תבאנה

 את לך חסכי פוקן,
 תחכי ואל האכזבה
 הוא אין אם לכלום.

 אהבתו, את מגלה
לביישנות. אלא לאדישות, סימן זה אין
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בעוכ השבוע תהיה המוגזמת שאפתנותך

 לגבור תצליח אך ריו,
 קרב אחרי יריביך, על

ה חוסר וקשה. ארוך
 מגלה שאתה התחשבות

 לך יגרום שותפיך כלפי
ל תוכל אשר קל, נזק
ב בטאקט, בקלות, תקן
 בזולת התחשבות מעט

 בתולה בת טוב. ורצון
 הרבה על תקפצי אל —

תז־ אולי ואז חתונות,
ספרים. בקריאת הרבי
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 והכל קצת, עוד סבלנותך. את תאבד אל
 בן על עין פקח בשל. כפרי לידיך ייפול
 לרכב לו תיתן ואל זוגך,

 — מאזניים בת עליך.
 חיצוניו־ את תזניחי אל
 האידיאלים. למען תך

 לקניות אידיאלי השבוע
תסרו שינוי מרוכזות,

 שאת ההוא ולדבר קת
 הוא רב. זמן זה דוחה
 אך אמנם, אותך אוהב

ב הלוהטת האהבה גס
 לעידוד זקוקה יותר

 לזכות באפשרותך יש זאת, מלבד מסויים.
אנשים. או איש מצד גס חיובי ביחס
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 רבות, והצלחות סוער, שבוע לך נכון
 השונים התחומים בחלקן. צפויות בלתי

ידי יתערבבו, בחייך
 ל- יפלשו קרובים דים

ל וחברייך עסקייך,
ו אהדה יגלו עבודה
ביותר. אישיים ידידות

 הבנה יגלה זוגך בן
למצבך, במינה מיוחדת

 עידוד תשאבי ממנה
תשומת את רכז רב.
חשו לעניינים לבך
 כל את ודחה בים,

מ תסתבך אל הבא. לשבוע שניתן מה
שהכרת. מאזניים בת עם ריגשית בחינה
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ש ההצלחה על מאיימת חמורה הבנה אי
היא לפתרון הדרך לאחרונה. בה זכית
 והרבה מוחלט לב גילוי
 — קשת בת טוב. רצון

 צווארו על תיתלי אל
 שימשיך רוצה את אם

עצ גלי אותך. לאהוב
ב גם והתענייני מאות,

 אשר אחרים, נושאים
 בו דווקא קשורים אינם

 מיסתורית, היי ישירות.
ב התלבשי מעניינת.

 ומקורית. נועזת צורה
 עוד את יזיק. לא זה קצת. לקנא לו תני

מדעתו. בחור להוציא אפשר כיצד תראי
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 ולך אליך, המגיעה הצעה כל היטב בדוק

 שבידך מה את תסכן אל בטוח• על
מפוקפ עיסקות למען
 רווח המבטיחות קות,

הגיו לחיות מכדי רב
ל תזכה השבוע ניות.

ה אצל רבה הצלחה
מ היזהר השני. מין

וטלה. בתולה בנות
מ הזהרי — גדי בת

 יחסי ומקשת. תאומים
ה עם שלך הידידות

ל ייהפכו הנשוי גבר
 הראש, את לאבד לא הזהרי אהבה•

ובטוחים. ישנים ידידים תעזבי ואל
¥ ¥ ¥

 ייעלם שלך המשפחה חיי על שרבץ הענן
 שלווה רווחה, להרבה ותזכה סוף, סוף

 אדם של עצותיו ונחת.
תוע לך תבאנה קשיש

 ששיערת. מכפי רבה לת
 תגיע, בעבודתך הצלחה

שכת המכתב סוף. סוף
 שנסע קרוב לאדם בת

תו הוא גם יביא לחו-ל
 לך צפויה טובות. צאות
להתלה מנטייתך סכנה
 — דלי בת יתר. בות
 אמונך בו שנתת אדם

 השבוע סוף לקראת אך קשות, אותך יאכזב
מלבך. שתשכיחו גדולה הצלחה לך צפויה
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ו ראש, בקלות לדברים מתייחס אתה
 במקום תחזורנה. שלא הזדמנויות מחמיץ

של הנאה על לחשוב ^
 בדברים התרכז רגע,

באמת. לך החשובים
ל שלן הזילזול יחס
 אותך האוהב אדם

ממך, אותו מרחיק
 למישהו אותו ומקרב

 למחר תדחה אל אחר.
 לעשות יבול שאתה מה

הדב בבל וטפל היום,
עתה. עד שדחית רים

 מהססת שאת לחופשה אידיאלי השבוע
בו. הפתעה שקט. למקום סעי לקחת.
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מכתבים
בית7 חזרה

 אורי הזה העולם עורך של כניסתו לרגל
 מיטב את לכם שולחים אנו לכנסת, אבנרי

והצליחו. עלו האיחולים.
חיפה קפלנסקי, ופרידה צכי

 יזכה הזה העולם של שקולו ...נקווה
 מדינת- של וקולה תהודה ליתר מעתה

ברמה. יישמע השפויה ישראל
רמת־גן שפר, אסתר

 כ- למינויו אבנרי לאורי הצלחה בירכת
 יזכרו הבית אל חזרתו בעיקבות אולי ח״כ.

 הספסלים אל לחזור חברי־הכנסת שאר גם
מלאה. מליאה לראות סוף־סוף ונזכה

תל-אביב מאיר, יוסף

 1 בכנסת לייצג אבנרי אורי הולך מי את
 אל־סא- הנשיא את או מחנה־השלום את

 נדמה האחרון גיליונכם שער לפי ז דאת
הנכונה. היא השניה התשובה כי

חולון קורן, חיים

רריופוגית הכזמח
 ? הזה להעולס קרה מה ?״ רדיו זה ״הלו,
 הזה (העולם שלכם האחרון הגיליון לפחות

 רשות־השידור. ביטאון כמו נראה )2163
 בנעשה עוסקות בו והידיעות הכתבות רוב

 שאתם חושבים לא אתם וסביבה. ברשות
 כל היו והטלוויזיה הרדיו אם מגזימים?

 את צריך היה מה בשביל מעניינים, כך
הזה? העולם

תל-אביב הרמתי, דני

הרצון לצון

כ גור במוטה לבחור הממליצה בעצומה
 לא האפיפיור שגם היא, העובדה אפיפיור.

מרעיתו. צאן לגבי זו מעין הצהרה הצהיר
חיפה בהן, שלמה

הישישי הסיבוב
דר בתאונת שלמה מישפחה של מותה

 לתודעת שוב העלה שעבר, בשבוע כים,
 הוא זה מיקרה בדרכים. הקטל את הציבור

 חודש מדי אולם נוראה, טרגדיה אמנם
 בתאונות־דר־ איש 60כ־ נהרגים בחודשו

 לכל נכים ונותרים נפצעים ואלפים כים
נפג של כזה מיספר היה אילו חייהם. ימי
ה היתד. מילחמה או חבלה בפעולות עים

ש אימרה לפירסום לכם שולח אני
 כמוה שאין סבור שאני ידידי, מפי שמעתי

ש ״למרות כיום: המדיני המצב להגדרת
 לבסוף ייחתם — בשלום רוצה בגין מנחם

אי קולע, הסכם־השלום.״ ל
בת־ים יחזקאל, עזרא

צלויה יונה
 למבוי נקלעו השלום ששיחות אחרי

 הישנה, הנוסחה את שולפים שוב סתום
 בארצות־הברית שרי־החוץ ייפגשו לפיה
 וחילוקי״הדי- הקשיים על להתגבר וינסו
הסכם־השלום. חתימת את המונעים עות

 ומחפשת כללי באבל שרויה כולה מדינה
 רק אצלנו אולם ההרג. את למנוע דרכים
 מגיע זה בתחום יוצא־דופן סיפור כשיש

הראשיות. לכותרות העניין
 ישראל. במילחמות השישי הסיבוב זהו

דרמ לפעולה להתגייס כולה המדינה על
הס פעולות בדרכים. הקטל להפסקת תית
 מייוחד מטה להקים יש יועילו. לא ברה

 את לחפש כדי המוחות טובי את ולגייס
בכבישינו. הנוהג ממלאך־המוות המיפלט

כפר־סבא רצון, אילנה

״ציונית״״ ביולוגיה
זבו שר־החינוך, את ראיתי לא מעולם

 ויסודית נימרצת כה בפעילות המר, לון
שהצ הערבים הסטודנטים בפרשת כמו

 בימי אפילו באש״ף. תמיכתם על הירו
 שר־ היה לא המפורסמת שביתת־המורים

 כפי נשמע לא וקולו פעלתני כה החינוך
עכשיו. נזעק שהוזז

 האוניברסיטות ממנהלי המר של תביעתו
 יד* בשיטת לנקוט בהן, המורים ומסגל
הז בגלל הערבים, הסטודנטים נגד חזקה

ש סבורים שהם מי עם הלאומית דהותם
 להענישם ותביעתו הפלסטינים, את מייצג

מחש מעוררת מהאוניברסיטות, ולגרשם
המופ בארץ החינוך עתיד על נוגות בות
 דעתו, את שיקבלו אחרי כזה. שר בידי קד

ב הערבים הסטודנטים את להעניש שיש
 שזבולון היום ירחק לא וריתוק, הרחקה

ב התלמידים את להכות יתבע עוד המר
 — בפיאותיהם ולמשוך בסרגלים כיתות
פיאות. לגדל שייאלצו אחרי
בראשו! שעומד מי שזה לחינוך, אוי

חיפה הירש, כרד

 שרי־ נוספת. לסחבת בדוק מירשם זהו
שנש השרים אבל להסכמים, יגיעו החוץ

 נדמה לפעמים אותם. יכשילו בבית ארו
 נהנים פשוט זה בעניין העוסקים שכל לי

צלויות. יונוודשלום לזלול
תל-אביב שיר, מתי

1 העם את להחליף
 גור, מוטה (מיל.) לרב־אלוף איחולים

ב העבודה. מיפלגת ללישכת היבחרו על
לש שר־החקלאות כי לציין כדי זה עניין
 כי כהונתו בעת אמר גבתי, חיים עבר,
 הזה. העם עבור כשר לכהן מתבייש הוא

 הזה שהעם כבר, קבע גור שמוטה מאחר
 זה אין האם נלוזה מנטליות בעל הוא

 ראש״ להיות שואף כשהוא אותו גם מחייב
לפתוח מציע הנני ז כזה לעם ממשלה

האוניבר כי לתומי, סברתי עכשיו עד
 בא אקדמיים. מוסדות הם בישראל סיטות

 עליהם בהכריזו עיני את ופקח שר־החינוך
הציו בין הקשר מה ״ציוניים״. כמוסדות

 ? סטטיסטיקה או ביולוגיה לימוד לבין נות
לאוניבר שהגיע עד ציוני נהיה שלא מי

לשם. בהגיעו גם לכזה יהפוך לא סיטה,
אביב תל־ מזרחי, אבנר

הער הסטודנטים לפרשת ההתייחסות
 אש״ף עם ההזדהות כרוז על שחתמו בים

 למיספרם פרופורציה בשום עומדת אינה
ש ההיסטריה, דווקא המעשה. ולחומרת

 מוסדות- וראשי ממשלת־ישראל את תקפה
ה לחותמי שהעניקה היא בארץ, החינוך

 לא שאחרת הגדולה, התהודה את כרוז
 הממשלה אם ואגב, בה. לזכות יכולים היו

 ש־ אלה את בצווי־ריתוק להעניש החליטה
)8 בעמוד (המשך
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