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 בפח, ליפול יכול אתה בו הזמן עכשיו
 חישב תשמור לא אם
 שלן הקשרים כל על

פע אלף תשקול ולא
 יום הצעה. כל מים

התנג יום הוא א׳
כספ ובעיות שויות

 ביום זהיר היה יות.
 מיקרית פגישה זה.

הופ טלה, בת שלך,
 אל קבע. של לרומן כת

חשו מכתבים תכתבי
ספרים. בקריאת הרבי הבא• ד' בים

¥ ¥1 ¥
 כי לעבודה, לחבריך להציק לא השתדל

 מאוד הקרוב בעתיד
ה רצונם לכל תזדקק

 המתוחים היחסים טוב.
ב ישתפרו זוגו בן עם

 בלתי פגישה עקבות
קרוב, ידיד עם צפויה
 זמן פגשת לא אותו

עצ על תיקח אל רב.
מיותרים סיכונים מו

י_______ נ י י נ ע ואל כספים, ב
להרפתקאות־ תיכנס

 אותך. למוטט העלולות קשות פיננסיות נפל
¥ ¥ ¥

 תאומים, לן, מצפה פעילות, מלא שבוע
 חלק רבים. בשטחים

 — בעבר משאיפותיך
 עיס- סוף־סוף. יתגשמו

 אותה גדולה, קה
הר כבר מתכנן אתה

 לפועל. תצא זמן, בה
 רגיעה. המשפחה בחיי

 מצפה תאומים, בת לן
 אדם מצד הפתעה

או טיול ביותר. קרוב
 רב, זמן תיכננת תו

ה הוא לפועל. ייצא שביקשת. מה לן יקנ
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!ויי?
 הדרך כי דע ממך. מאוכזבת בת־זוגך

ל היא ביותר הטובה
 ישר האמת את הגיד

בחוויו־ שתף בפרצוף.
הק האנשים את תיך

יש ביותר. אליך רובים
להח הסיכויים כל נם

עו אתה לחיקו. זירה
רגי תקופת בפני מד
 ההסתבכויות נגמרו עה.

 ברוב לך שהיו הרבות
 לך הישמר השטחים.
זה. בשבוע בפרט
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 חפוזותמעימקות
¥

 כל רבה בקפדנות צעד כל לתכנן תפסיק
הפסק כן, מ לפחד ו

מקו עצמן. של הצל
הת חן והעזה ריות

 לן שתבאנה כונות
 חשוב גילוי הצלחה.

 ה- את לקדם עשוי
 בתנאי שלן, קאריירה

כ אותו לנצל שתדע
הרומנ במישור יאות•

 שתשתדל כדאי — טי
 לליבה. להבין יותר

חבל. וזה אחר, מישהו תחפש היא אחרת,

¥ ¥ ׳¥
 ותיאלץ יתגבר, עסקיך של המהיר הקצב

 על שמור בלחץ. לעמוד
תגזים, ואל כוחותיו

 תהסס אל תישבר. פן
 אפילו עיסקות, לדחות

 ביותר טובות הס אם
 את כל קודם ועשה

הת אליהם הדברים
 משפחתו בני חייבת.
 ויבינו לצידך יעמדו

ש זמן כל המצב, את
לב. תשומת להם תקדיש

בשבילך. מיועד לא הוא
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מאזנ״ים

הבי ף1מעו כתוצאה תבוסה, תנחל השבוע
 דבר, אין אך שגילית. המופרז העצמי טחון

 שבסופו מפני הירגע,
 עשוי אתה דבר של

 מכל תועלת להפיק
 שתפסיק כדאי הענין.

 קצת ותשב להתרוצץ
 הבעיות על לחשוב

 אותך מטרידות אשר
ש אלה על ולא באמת,
 את הקדש לך. נדמה
 להתקדמות המרץ מלוא

 שזה ותיווכח בעבודה
 את תבזבזי אל — מאזניים בת משתלם.

אי^ור. ותכשירי בגדים על כספך כל
¥ ¥ ¥

ת תאמין אל ם לן שניתנו להבטחו  במקו
ת ותפסיק עבודתן,  שכל דאג נאיבי. להיו

תישמרנה, זכויותין
בחוזה. אותן והבטח

 זוגן בת של הקרירות
 עוד תימשן אלין
ם אך קצת,  תגלה א
 זה תלחץ, ולא הבנה

אי _ לביאה יעבור.
בחב חברתיים רועים

מב אישיות של רתה
 הנאה לן יגרמו ריקה

 גם השבוע והתרגשות.
ל תשובה אלין תגיע

ם לחו״ל. ששלחת מכתב  חזות בעל אתה א
ס אל — בהירה חיצונית ס ה ל השבוע ת

כויין האדום. על המר ם. לזכות סי מובטחי

מכוזבים

¥  ¥  ¥

 של הראשונים היומיים
ו נפש חשבון לעריכת
 לטווח מטרות להבהרת

שתי לכך דאג ארוך.
ידי של בחברתם מצא
וריאליס מהימנים דים

 להד־ שיוכלו טיים,
1 ב־ לך ולסייע ריכך

| חשו־ החלטות קבלת
 מאד זהיר היה בות.
1 להוצאות הנוגע בכל

 את שתקבענה כספיות
חומרית מבחינה עתידך

¥  ¥  ¥

מתאימים השבוע
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 תיפסק כספיים בעניינים חיובית השפעה
להס ותיאלץ השבוע,

ת תדר עצמן. בכוחו
 לן ייגרם נוסף צער

ש הבטחה בעקבות
 של בסופו אן הופרה,

 מכל נשכר תצא דבר
 לן צפוייה העניין.

ב מעניינת התפתחות
 אן הרומנטי, שטח
ת לן אלך  להחיש לנסו
תהלין, את  לא כי ה

מאליהם. לרוץ לדברים תן בכל• תצליח

¥ ¥ ¥

 תבוא — תתבטל ואם תתבטל, לא הנסיעה
 גדולה, עיסקה קוסמת. הבטחה במקומה

 לבצע, החלטת אותה
 לפועל. סוף־סוף תצא
 רווחים תישא גם היא

 להשתמש נסה גדולים.
 פעם שתרוויח בכסף

 בזהירות. אבל נוספת,
 להצלחה תיתן אל

 כל ושקול אותך לסנוור
או ביצעת בטרם צעד
___________ עירכי דלי, בת את תו.

ה כל את זה בשבוע
 אומנם הרומנטי במישור שתיכננת. קניות

חולפת. היא אך הצלחה, לך צפוייה

¥ ¥ ¥

הר כן יימשן הוא ואפור. שיגרתי שבוע
 את לעבור לא להישמר עליכם זמן. בה

ת ולהפקיד הגבול < ^ א
הגורל. ביד עתידכם
 שלן הפרידה תקופת
תי אלין קרוב מאדם

למצופה, מעבר משך
 דבר של בסופו אבל
 קבלי אלין. ישוב הוא

תו והש שהוא כמו או
ת גורלן. עם לימי  לא א

 פנים בשום תצליחי
תו לשנות ואופן ו או

 אותה הגדולה הקנייה בכן. תזיקי רק
נוספת. פעם תידחה רב, זמן זה תיכננת

✓ ״ * ן
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מיותר זידזול
 ראש־הממשלה. של דבריו את שמעתי

 בארצות־הב־ מביקורו בשובו בגין, מנחם
 ביטל ולעג ציניות באיזו והזדעזעתי. דית,

 אל- אנוור מצריים, נשיא של הצעתו את
 בג׳בל הסכם־השלום על לחתום סאדאת,

 של מפיו נטף ממש הארס שבסיני. מוסה
 מוסד. ג׳בל שעל כך על כשדיבר בגין,
 גם ניכר הבוז פרדות. על לעלות צריך

 תנאיו את לסאדאת כשהכתיב בדבריו,
בער בקאהיר :החוזה חתימת למקום שלו
בעברית. ובירושלים בית

 לפני עוד סאדאת על בגין מדבר כך אם
 ידבר איך לתאר קל הסכם־השלום, שנחתם

סירו אם אתפלא לא החתימה. לאחר עליו
 תכתיבו את לקבל סאדאת של האפשרי בו

 הסכם־השלום, חתימת צורת על בגין של
 אנחנו כולו. ההסכם לפיצוץ יגרום עוד

 זקיפות זו מה הזה הערבי לנשיא נוכיח
קומה.

 שג׳בל הוכחות אין כי טוען בגין אגב,
 תורה ניתנה עליו הר־סיני, הוא מוסה

 שהוא הדברים שאר לכל האם למשה.
? הוכחות לו יש בהם מאמין

תל־אביב רוני, ה א יוסף

בא הנשיא
 החלטתו על קארטר ג׳ימי את לברך יש
האמי שנשיאה הזמן הגיע לישראל. לבוא

במדינתו. סוף סוף יבקר ישראל של תי
תל-אביב מזרחי, חיים

הס למצוא מתאמצים מדוע מבין אינני
 לבוא קארטר הנשיא של להחלטתו ברים

מגיע שהוא כשמש ברור הרי לישראל.

 מודעי. יצחק השר את לפגוש כדי אלינו
 בגין, מפי הרבה כך כל עליו ששמע אחרי
הממ החלטות נגד תמיד המצביע כאיש
 קאר־ כנראה החליט השלום, בעניין שלה

 מודעי עם שלו אישית שיחה שרק טר
לת שלנו האנרגיה שר על להשפיע תוכל
בהסכם-השלום. מוך

חולון צלניל!, ראובן

 עמו מביא לא קארטר שג׳ימי חבל מה
 הזדמנות היתה זאת בילי. אחיו את לארץ
שביקש. כפי בתחת, לו לנשק לכולנו נדירה

תל־אביב אמיתי, נ.

 (העולם המכבש אבנרי אורי של מאמרו
ההי ״זהו כי בקביעה מסתיים )2166 הזה
 לא זה דרמתי מסע אחרי האחרון. מור

 שמתכדלב האם חדשה.״ מהדורה תיתכן
 אבנרי אותנו מזהיר האחרונים שבחודשים

לח האחרונה ההזדמנות זוהי כי פעם כל
 תינתן לא ושאחריה הסכם־השלום תימת

התח למרות והנה, נוספת. הזדמנות עוד
 כל ואחרי נדחק לא שהקץ מסתבר זית׳

חדשה. הזדמנות צצה שהוחמצה אפשרות
הממ על ללחוץ שיטה שזו סבור אינני

 מחיר. בכל הסכם־השלום על לחתום שלה
הממ של התעקשותה שדווקא היא, עובדה

 ארצות־הברית שגם לכך שגרמה היא שלה
 תנאים מכמה בהם חזרו מצריים וגם

לישראל. ״אולטימטיווית״ שהציבו
גבעתיים לחמן, יוסי

חלבי לרביד! צ״בש
 מגיע יבין) (והמבין צ״בש אלא צל״ש לא
 בעל- הוא אני חלבי. רפיק הטלוויזיה לכתב

ב שהופיע תל-אביבית, הצפון המיסעדה
אירו יומן בהשבוע חלבי מר של כתבתו

 בתל-אביב, העובדים הערבים על עים,
 ויכוח אין .23.2.79 שישי ביום ששודרה
 הערבים לתושבים היחס של בעיה שקיימת

 בתל-אביב לעבודה הבאים מהשטחים,
 בשיטה חלבי מר נקט לצערי אולם רבתי.
בראיון. דברי הצגת לגבי מטעה

 והוא חלבי מר על-ידי רואיינתי כאשר
 על־ידי שנשכרה דירה יש שלעובדי שמע

 מצי- מניעה ללא וכך, לראותה. ביקש —
 אולם לדירה. והעובדים חלבי מר נסעו די,

 רגיל, בית־מגורים שזהו וראה הגיע כאשר
 אמר אלא לדירה, לעלות אפילו טרח לא

 בטיילת. שישנים ערבים לצלם הולך שהוא
 בתוכנית הציג חלבי שמר שהדירה כך

 חלבי מר הדירה. אינה לעובדי כשייכת
שמ לציין ולמותר בדירה היה לא מעולם

 ולא מבחוץ לא אותה, צילם לא עולם
 להמחיש מנת שעל הדבר מצער מבפנים.

 ״לבשל״ חלבי מר נאלץ הבעיה, גודל את
 אינה הבעיה שמא או הנ״ל. הקטע את
חריפה? כה

תל-אביב בכר!־, מנחם
• • •

בתחבורה שבתון
 הקטל השנה, כל במשך בשבוע, יום כל

 מתווספות שנה כל למגיפה. הופך בכבישים
למי צמודים נכים ואלפי למאות, מצבות

 תאונות־הדר־ על שומעים ואנחנו — טות
 מזג־ תחזית את כמו אדישות באותה כים

 עולמות והופכים מפגינים אלפים האוויר.
עוב אך צודקות לא מסיבות אדם כשנעצר

 לילה, בין הופך, ילד כאשר לסדר־היום רים
ליתום.

שלי אומה הציל כמו אחת נפש המציל
 אז לשואה. קורבן עוד יתווסף מחר מה.

 ולוא — ונכריז למכה תרופה נקדים אולי
בתחבורה?! שבתון — ליום

גבעתיים גרינכוים, אריה • § •
מטומטמים חבר

 על־ידי הוכרז הדלק, מחירי ייקור לפני
 שמחירי ביגלל יעשה שהדבר הממשלה

הממ באירופה. מאשר זולים בארץ הדלק
מ שרבים העובדה את בזה מנצלת שלה

 המחירים את מכירים לא המדינה תושבי
 לונדון את לדוגמא ניקח אם באירופה.

 שם והמכוניות החשמל מחירי את ונשווה
המ כרבע שמחירם נמצא בארץ, למחירים

, בישראל. חיר
 וחלק הדירות ההלבשה, מחירי אפילו

 מאשר בלונדון זולים המזון, של גדול
 ממוצעת שמשכורת למרות זאת כל בארץ,

 ממוצעת ממשכורת כפולה אנגלי פועל של
ישראלי. פועל של
 משובח דלק שגלון נמצא לדלק, לחזור אם

 בארץ, הנהוג אוקטאן 94ה־ של מזה יותר
 :כלומר ל״י. 28 שהם פני 70 בלונדון עולה
 איני זאת כל עם לליטר. ל״י 6.5מ־ פחות
 על אלא הדלק, מחירי ייקור על כועס

 והמתייחסת בירושלים היושבת הממשלה,
ומכ מטומטמים חבר כאל האזרחים אלינו
 את להעלות חייבים ברירה, שאין ריזה

 זול הדלק שבאירופה משום הדלק, מחירי
יותר.

פתק־תיקחה דאובגי, אפרים
• • •

הבסיסית הזכות
 פמיניסטית איזו שתקום מחכה עוד אני

 ביותר, החשוב הדבר את ותדרוש אמיצה,
המו האומץ כה עד היה לא שלחברותיה

שהיתה הבסיסית הזכות לדרוש: סרי
 להשתין — בלבד לגברים כה עד שמורה
בקשת!

גיבעתיים פרתיון, אתי
שו של (וידויו אבנרי אורי של מאמרו

 הוא )2161 הזה העולם גברי, ביניסט
 הגיע מאיתנו לחלק מהכלל. יוצא מאמר

 נקודת סביב שהפולמוס כיוון באיחור קצת
 פיתרון ללא נשאר בו שהועלתה ההשקפה
למצב. כניעה מתוך ולעיתים
 הגברית, התדמית ושאלת הדימוי לעניין

 מגיל בחינוך מרץ להשקיע והכרחי רצוני
מוס כל דרך ומכוון, שיטתי באופן צעיר-

 הזה בעניין שנקדים וככל החינוך. דות
להצליח. סיכויים יותר להערכתי, יש,

ק, אץ, ציפורה ר ב ניו־יו ה״ אר

2167 הזה העולם


