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 — טלה מזל לבני
ביו פורה שבוע צפוי
 לכם יציע הבוס תר.

 מאד, מעניינת הצעה
קב אותה. תדחו אל
ל והשתדלו אותה לו

 דרישותיו את מלא
 זה הטוב• הצד על

 לכם ויש לכם ישתלם
 לעלות רציני סיכוי

 השבוע ייגרם טלה, בת לן, בדרגה.
לן. הקרוב אדם מצד קל מפח-נפש

¥ ¥ ¥
 סף על שתעמוד ברגע

 תרגיש המיוחל, השינוי
 פעל העבר. אל כבול

 לרגש תתן אל בהגיון.
 יותר גלה בך. לשלוט

מישפחתן. לבני הבנה
 עייף הינך אם אפילו
 הקדם סבלנות. וחסר

בלי משכבך על לעלות
ימים, שבוע במשך לות

 כרגיל. לפרוח ימשיכו העסקים כוח. צבור
להכשילך. הרוצה לעבודה, טוב מחבר היזהר

¥ ¥ ¥
 צפוי תאומים, לבני

ב ביותר. קל שבוע
הצ הרומנטי, שטח
אם מסחררות. לחות
 הגיע מצייר, אתה
ה את שתקח הזמן

 זה לידיים. מכחול
מה תיהנה בו שבוע
קרי לתיאטרון, ליכה

 ושמיעת ספרים את
 לך צפוייה הפיננסי בשטח מוסיקה.
צעדיך. את וחשב זהיר היה אך הצלחה,

01־11*
מצ פעילות, מלא שבוע

 בשטחים סרטן, לך, פה
 משאיפותיו חלק רבים.
סוף־ יתגשמו — בעבר
או גדולה, עיסקה סוף.
 כבר מתכנן אתה תה

לפועל. תצא זמן, הרבה
רגיעה. המישפחה בחיי
הפ מצפה סרטנית, לך,

 קרוב אדם מצד תעה
 רב, זמן זה תיכננת אותו טיול ביותר.

שביקשת. מה לך יקנה הוא הפועל. אל יצא
¥ 4 *

בהצ תסיים השבוע
 לקחת בו תפקיד לחה
חו .אתה בעבר חלק

ה לעבודתך שוב זר
מהת היזהר קבועה.
 לבין בינך נגשויות
האנ לעבודה. חבריך

מח בך שמקנאים שים
 מיש- שתעשה כים
ב להשתמש כדי גים
 להתגבר תוכל ערנות קצת עם נגדך. הם
בפניך. יעמדו אשר המכשולים כל על
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קשות.
רגילה.

הסי כל לפי במישפחה
ה ,הוא השבוע מנים,
מר כוכבך שלך. שבוע

 1הפ אושר. הרבה אה
מכ חיצים לזרוק סקת

מס שוב ואתה איבים,
 לבת־זוגתך פנים ביר

במישור כולו. ולעולם
ל עליך יהיה המיקצועי ______

ו רבות החלטות קבל
 בלתי בזהירות עניינו את שקול

לוויתורים. נכון תהיה אל לטובתו,
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הז חייו, באורח לחידושים שואף אתה אס
 יותר הייה השבוע, הוא לכך המתאים מן

 לפעול עליך זכויותיך. טל ועמוד תקיף
 יגיע בקרוב בהגיון.
 זמן ציפית לו מיכתב

 מתן את תשהה אל רב.
ל מייד ענה תשובתך,

 בני־ ולטובת טובתך
 אס אפילו מישפחתך.

 ואת ירוד רוחו מצב
דא אל מוות, עד עייפה

יה המיוחל החופש גה,
 שחייה, הבא. בשבוע יה

 עם ובילוי שמש הרבה
 סוף. בלי תענוג לך יביאו היפה הסין בנות
עיניים. לך העושה הקטנטונת על עין שים

¥ ¥ ¥

 רע, או ערמומי להיות מצליח כשאתה
 תחושות מדי• גבוה להיות עלול המחיר

 עלולות שלך הקינאה
ויו יותר אותך לסבך

להת נוטה אתה תר.
קטן. דבר מכל רגש
 לרופא שתלך רצוי

 אינך אם פסיכולוג
ה על להתגבר יכול

עצ בכוחות משברים
 נסי — עקרבית מך.

 צאי מודרנית, להיות
 ואם מתאימה, בחברה

 בושה לא זו בן״זוגך, את מוצאת אינך
ארוכה. לנסיעה היכון בשדכן. להיעזר

¥ ¥ ¥
 עצמך על ולוקח המידה, על יתר עובד אתה

 עליך. מטילים אינם עליך שהממונים עבודות
 בורג הכל בסך אתה
 אחד ואף במנגנון, קטן
 לכן זאת. מעריך לא

 את תפנה כי מוטב
 אחרים, לאופקים מירצך

סי יותר לך יביאו אשר
 במישור והנאה. פוק

לש לרגש תן הרומנטי,
וביי קשיחות בך. לוט

 את לך יביאו לא שנות
 וה־ המסעירות החוויות

ב לשמור המשך מצפה. אתה להן מהנות
מהצטננות. היזהר הדיאטה. על קפדנות

¥ ¥ ¥
 לבנות עומד שאתה האיתנים היסודות

 לך נדמה אומנם פריים. את בקרוב יתנו
 מתייחסת זוגך שבת
 אבל בקרירות, אליך

לדאגה, מקום אין
יו אותך אוהבת היא
 התייחס מתמיד. תר

וב בהתאפקות אליה
 את תסבך ואל הבנה,

 בדמיונות- אהבתכם
 ליהנות המשך שווא.

 עד שיצרתם טגן-העדן
 בעבודה המאמץ כה.

 המאמץ לח, להתמסר המשך זמני. הוא
תאחר. לא התמורה רציני, היה כדאי.

* ¥ ¥
 שלא ומוטב ויוזמה, מרץ מלא אינך שוב

השבוע. רבות עבודות עצמך על תקבל
_______' לליבך הקרוב האדם
 ממשית, עזרה לך יגיש

 חיבה, בגילוי לך יסייע
 כמה לעבור לך ויעזור
 קטנים. מיכשולים וכמה

 אפילו אותו, תדחה אל
מ שהוא לך נדמה אם

ה את קח אותך. עצבן
 שאף בידיים. עניינים
 נפשיים. ושקט לשלווה

 כוחותיך כל את הפעל
 קיץ, לחופשת צא ישנים. תהליכים לחיזוק

 פירחוני. ליבשי ביותר. לך דרושה היא
;¥ ¥ ¥

< 1 ,
 צעד בפני עומד אתה

 בשבוע בחייך. מכריע
 קלה תזוזה תחול זה

ועתידך. לגורלך ביחס
הזה, השלב אחרי
נוספים. שלבים יבואו
להי בלא אותם עבור
אל אחד. אחד חפז

אתה גורלך. את תזרז ____
ה לאושר תגיע עוד

 לעשות תמשיכי דגים, בת את, מקווה.
 והקפידי בחברה צאי היטב, בלי חיים•

 אותך אוהבים כולם החיצוני. מראך על
 צועדת את בטובתך. ורק אך ורוצים

הנכסף. האושר לקראת בטוחים בצעדים
̂י**■*. ̂-יי ̂ייייי יייי
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מכתבים
פיוגה דיין

 דיין שמשה אחרי עכשיו, תגידו מה נו?
לפלס ביחס שלכם התיאוריות את אימץ

 להשמיץ תמשיכו עכשיו גם האם טינים?
 המסוכן האיש שהוא אותו ולהאשים אותו

 כל את תמיד המטרפד במדינה, ביותר
 עכשיו גם האם לשלום? להגיע הניסיונות

 הארכיאולוגי תחביבו בגלל עליו תטפסו
עכ גם האם שלו? עסקי־הנשים בגלל או

למח הבלעדי האחראי את בו תראו שיו
? יונדהכיפורים מילחמת דלי

חולון רומנו, אליהו
כן. •

 אבנרי אורי של כניסתו אחר אחד שבוע
שר־ את לשכנע הצליח כבר הוא לכנסת

 כפארטנר באש״ף להכיר דיין משה החוץ
הפלס העם של המוכר וכנציג למשא־ומתן

? שנה אחרי יהיה מה טיני.
נתניה אדטמן, חיים

 למעמדו ביחס דיין משה של פליטת־הפה
אז אות לכולנו לשמש צריכה אש״ף של

 שרי־ בוועידת הממשלה לנו מכינה מה הרה
 ההכחשות, כל למרות בקמפ-דייוויד. החוץ

 דבריו מצביעים מדבריו, דיין של וחזרתו
הלי ממשלת של האמיתית כוונתה על

 בעניין ולמצרים לאמריקאים להיכנע כוד:
 לקמפ-דיי- עימו לקחת במקום הפלסטיני.

 תמיר, שמואל או שרון אריק את וויד
עראפאת. יאסר את לשם דיין איתו לוקח

תל־אביב הררי, דינה

הצמחונים כזכות
 (העולם בעיתונכם שהופיעה הרשימה

 כאוכלי ״צמחונים כותרת תחת )2157 הזה
ההש כפרנו. של גסה השמצה מהווה אדם״
 בכי־ מהמרואיינים חלק על-ידי נעשית מצה

 אמירת של השיטה מיטב לפי רב, שרון
עוב העלמת האמת, הסתרת אמת, חצי
 מטענות והתעלמות סתמית הכללה דות,

טע את לחלוטין לסתור העלולות נגדיות
 הכלל: לפי נעשית זו מלאכה נותיהם.
 יידבק״. משהו תמיד שיותר, כמד, ״השמץ

דוגמות. כמה והרי
המו חברי של הכללית שהאסיפה נכון

 קולות ברוב — התנגדות הביעה שב
 ורדים. לגידול חממות להקמת — גדול

אנ רצו החממות שאת היתר, לכך הסיבה
 בתי־מגו־ בקירבת להקים ,הקבוצה׳ שי

 בריסד משתמשים שבחממות וידוע רים,
 אל מהעיר באנו ״לא בשפע. רעליים סים

 אודר ולילה יומם כאן לנשום כדי הכפר
 שתוקמנה מחממות רעילים בגזים מזוהם

 המצביעים טענו — חלונותינו,״ בקרבת
 זאת לעומת המושב. בשטח הקמתן נגד

 להקמת הסכמתה את הכללית האסיפה הביעה
 מגבול מ' 350כ־ של במרחק החממות
 זה מרחק למושב. השייך בשטח המושב,

 כבלתי נראה המגורים מבית החממה של
 אמירת איפוא כאן יש ה,קבוצה׳. לאנשי נוח
התנג שעורר הנימוק והסתרת אמת חצי
המושב. חברי רוב אצל דות

 המרואיינים אחד נוספת: דוגמה והרי
בי (לפי הצלחת״ אל ״קירבתו את ניצל

 לתפיסת ועד, חבר שהיה בתקופה טויו),
 על- שהועמד האשראי מכספי רציני נתח
 הסוכנות־היהודית של כלכלי מוסד ידי

 ברור זה דבר הכפר. חברי כל לרשות
על־ אושר וגם המושב, חברי לכל וידוע

 ניצל זה מרואיין החשבונות. הנהלת ידי
 בכיר לפקיד המישפחתית קירבתו את גם

 אשראי לקבלת מסויים, ממשלתי במישרד
 הופך הוא ידועה, שיטה לפי והנה, גדול.

 למעשיו בקשר בו שדבקה ההאשמה את
 ״הם וטוען: לאחרים אותה ומכוון אלה

וכו׳. שלומם״ לאנשי דואגים
 זורק המרואיין־בלי־שם דוגמה: ועוד
 בכפר מהצמחונים 907״־־ טוטלית: השמצה
הש של שיא זהו בהסתר.״ בשר אוכלים
 מיספר כי בכפר רינונים שיש נכון מצות.

נא אינם הכפר מחברי מאד) (קטן קטן
 הצמחונות, לעקרון מלאה נאמנות מנים
 עניין הכללית לאסיפה הובא כאשר אולם

 חבר של הצמחונות לעקרון זו נאמנות
 בו לחשוד מוצדק יסוד שהיה מסויים,
 המרואיין- עליו הגן מהעקרון, בסטייה
 את להוריד והצליח רב במרץ בלי־שם
 מסויים חבר אותו והנה, היום. מסדר העניין
 הוא כי במפורש, אחר־כך, מה זמן הודה
 זאת אמר הוא אולם באמידים. בשר אכל

 כדי מישפחתו, עם המושב את שעזב לאחר
 ההגנה ה׳מיגבלות׳. את מעצמו להסיר

 המסויים החבר על המרואיין שהגן הנמרצת
 המרואיין־המש־ לגבי משהו לרמוז עלולה

המושב. לעקרונות ונאמנותו עצמו מיץ
 את משלם אינו המרואיין הערה: ועוד

 הוא הנראה. כפי עקרון, מתוך הכפר מסי
 בכל מישפחתו עם יחד משתמש אמנם

התו בשביל להם דואג שהכפר השירותים
 450( הכספי לצד הדאגה את אולם שבים׳

מש הוא השירותים לקיום לחודש) ל״י
 שאנשי מחכה שהוא אומרים לאחרים. איר

 חובו מגיע כעת ואז... לשילטון יגיעו שלומו
 השיג הוא ובזה ל״י אלף 100 לסך לכפר
תש אי את לקשט קשה שלא כמובן שיא.
בי שאין מחוכמים בנימוקים המיסים לום

כלום. ולא המציאות לבין ניהם
אמירים אמיתי, אריה

הפרסי השוק
 צריכה באיראן חומייני מהפכת אין האם

 כה עד כולנו? בעיני אדומה נורה להדליק
 הגדול אוייבינו לביו בינינו איראן חצצה
 נפילתה ברית־המועצות. — מצפון ביותר

 היא חומייני של הקנאיים הדת אנשי בידי
 שאינה שלנו, הקדמי קו־ההגנה נפילת
 במיל- בר־לב קו מנפילת פחות חמורה

יום־הכיפורים. חמת
 לא איראן, על הסובייטים ישתלטו אם

 מדינה שום ישראל לבין בינם תחצוץ
 צבאי לאיום סלולה תהיה והדרך נוספת

 משנה זה אין האם ישראל. על ישיר רוסי
 במזרודהתיכון הכוחות מערך כל את

 גם כולל המצב, של חדשה הערכה ומחייב
 עם השלום והסכם הפלסטינים הסידי אצל

? מצריים
חיפה בטיש, יהודה

שהת המהפכה את להציג הניסיונות כל
 או העריצות נגד כמרד באיראן חוללה

ב זריית־חול בעיני הם האיסלאם, כעליית
הגלו מהמאבק חלק זהו לדעתי, עיניים.

 בו העולם של האנרגיה מקורות על באלי
 בצורה האספסוף בהמתת שימוש נעשה
 בימים באיראן שמתרחש מה שפלה. צינית

לכך. מסייעת הוכחה הוא אלה
 באיראן ההפיכה גרמה שבעקיפין אחרי

 התלות מבחינת ישראל, של להחנקתה
 שלה, העיקריים הדלק ממקורות באחד
ה בארות־הנפט את להפקיר לנו אסור

 שדות־הנפט החזרת בידינו. עתה מצויים
)8 בעמוד (המשך

2154 הזה העולם




