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לשמו. הראוי

 שלן, הביקורת חוש לכל תזדקק השבוע
 את לסנן שתדע בדי

ש המשעירות הידיעות
 ולהגיע אליך, תגענה
 צפו־ האמיתי. לגרעין

'גדו הצלחה לן ייה
 שתגדל בעבודה, לה

 אם יותר, עוד בעתיד
 ידיד הנכון. בכיוון תלן

 אותן יאכזב קרוב
 הצלחתן אך מרה,

תש בעתיד החברתית
 נאות פיצוי לן מש

* * ¥
 של חנזתם את השבוע לעורר עלול אתה

 הנמצאים מאלה כמה
אתת. במחיצה עימך
מק שאצלך מפני וזאת

 כל את המטרה דשת
 ורגשותיהם האמצעים,

נכ אינם אחרים של
בחישוביך. כלל ללים

תק בה תלית ש ה אש
או־ תאכזב רבות וות

ה מעל השבוע תך _
ממצ השמרי משוער.

 תהפוכות. שבוע הוא השבוע מביכים. בים
* ¥ ¥

 כלפיך, רבה אהדה יגלו עלין הממונים
 זי ב- להתעניין ויתחילו
בתחי במיוחד מעשיך,

 זה יהיה השבוע. לת
ב תנהל אם לטוביין

תנצל לא ואם טקט,
לאזן ההזדמנות את

 חבר עם ישן חשבון
 מצויין רעיון לעבודה.

יביא במוחך שיעלה
 בת ניכר. כספי רווח

 *,י השלימי — תאומים
נמנע. בבלתי תלחמי ואל המציאות, עם
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מאזניים

עקת

 — נמשכת מצוייה את בה תקופת־האושר
 באופק, מופיעים קטנים ענני־סערה כי אם

ב התחייבויות בצורת
נו עם פגישות עבודה,

 עם מריבות או שים
במיוחד. טובות ידידות

 רצון עם דאגה, אל אך
 לצאת עשוייה את עז

 את אס בשלום. זה מכל
 רומנים בשני עוסקת

 לגמור דעי — מקבילים
לפ או מהם, אחד עם

 כך אותו להסוות חות
 החבילה כל להתפוררות יגרום שלא

 ומכאן. מכאן קרחת לבסוף תצאי ושלא
¥ ¥ ¥

ל לב בו לשים הראוי שמן שבוע זהו
גדולות בעיות ולדחות קטנים פרטים
 יותר. מאוחר למועד

 אותן לכל הכוונה
 ואפורות קטנות בעיות

 בדרן־החיים הקשורות
 ואשר שלך, השיגרתית

 דוחה אתה פתרונן את
 אחדים. חודשים בבר
 ישנים. חובות סלק

 שאתה עבודות השלם
 לביתן והזמן טוחב,

 שלהם האורחים את
אינו העתיד בי אירוח, חייב אתה
 חברתיים. לאירועים פנוי זמן לן צופה

¥ ¥ ¥
ה את לכס שיתכן אתגר מחפשים אתם

 את להוכיח הזדמנות
התלהבות עליונותכם.

אווי השבוע תשרה כם
על התלהבות של רה

אותכם. הסובבים אלה
 שהשנה להזכיר כדאי
 לבני טובה שנה היא
 החושבים בתולה מזל

או מוטב לכן להנשא,
שה־ לפני להזדרז לי

בתו בת מתקרב. הקיץ
הארץ. ברחבי ובטיולים בקריאה הרבי לה,
^ 10

 הפתאומית. הצלחתו בשל בחברך תקנא אל
 קשה עבודה בזכות שהגיע למה הגיע הוא

 אס ברזל. של וסבלנות
 הוא עימו, יחד תשמח
 באופן לשפר לך יעזור
בע מעמדך את רציני
 בלתי מריבה בודה.

 קרוב אדם עם חשובה
 לריב תתפתח אליך

 ללב, תיקח אל ממושך.
 לטפס לאיש תניח ואל
מ הזהר הראש. על לך

ו והזדמנות, מציאות
 כספי את מוציא אתה מה על קהיטב בדו

יקרים. מבילויים השבוע המנע חסכונותיו.

¥ ¥ ¥

ש רוצה שהיית בפי דברים רואה אתה
 שהם כפי ולא ייראו,

 רק זו בדרן באמת.
ה הבעיות אין תחמיר
 ולא בפנין, עומדות

ב מעמדך את תשפר
ש בדאי שטח. שום

 עם לב אל מלב תשוחח
ו ונאמן, קרוב אדם

 כוח בי לעצותיו, תשמע
עו אינו שלך השיפוט

 בימים כתיקונו בד
 מדי יותר מבלה את — עקרב בת אלה.
מי. עם לך שאין אפילו לבלות, צאי בבית.

¥ ¥ ¥

כל את להקדיש המדויק הזמן עכשיו
 כל ואת תשומת־ליבך

 אם לעבודה. מאמציך
 גס עלול אתה — לא

 לגמרי. אותה להפסיד
 ובייחוד השבוע סוף
ה את מביאים ד׳ יום

 שלך הגדולה תוכנית
ו מאז לנקודת־הש״א.

 תוכל לא שוב אילך
 מו־ ולכן דבר, לשנות

 ב־ הכל שתתכנן טוב
במאמצים. תחסוך אל מושלמת. לקפידה

¥ ¥ ¥

 תתנהל השבוע של הראשונו? המחצית
במי בעיקר למישרין,

וההרג החברתי, שור
 שלך הכללית שה

 הצלחה הרגשת תהיה
במח סוערת. ופעילות

 השבוע של השניה צית
 להיתקל עלול אתה

צפוי, בלתי במכשול
 האוויר כל את שיוציא

לוו קרוב ממפרשיך.
 המכשול שרקע דאי

מ ובתוצאה המשפחתי, במישור יהיה
ידיך. את שתכבול הבנה אי תיווצר מנו

¥ ¥ ¥

 שיגרתיים, בלתי אנשים קבוצת עם קשריך
 כ״תמהו־ עדינות במילים לגזגדירס שניתן
 לסבך עלולים ניס״,
 במצבים השבוע אותך
 ובקשיים נעימים בלתי

 מתקשה אתה שונים.
 חש בעבודתך, להתרכז

 ומיותר זר עצמך את
 ב־ לדבוק ועלול בבית,

 כמו תלושים ראיונות
 המציאות. מן בריחה

 תנתק אם תעשה טוב
אנ עם קשריך את מיד
 אתה. חייך את לחיות ותחזור אלה שים

לרומנטיות. תחפשנה דלי מזל בנות רווקות

¥ ¥ ¥

 לך היה לא היום שעד מסויים, אדם
 ירצה כלפיו, רגשי יחס ,

 הנפשי מצבן את לנצל
קיר את לבקש בדי

לשכ ינסה הוא בתך.
 ביכולתו כי אותך נע

 בכמה מצבן את לשפר
הת חשובים. שטחים

 את ודחה ממנו עלם
 עושה הוא בי עצותיו,

משי ספק ללא זאת
 אל אנוכיים. קולים
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*הלאו הצבאי האירגון של סמלו
 הקורא של במיבתבו (אצ״ל) מי

).2176 הזה״ (״העולם עזרא משה
 למעשה, זוהי, רציני. אינו הסמל ציור

לא־כל־כך־מוצלחת. קריקטורה
נהריה אזולאי, ויקטור

האצ״ל סמל
כך? רק

 — האצ״ל של ההיסטורי סימלו ס
תמונה. ראה

שלוס גיצנ*
פו ולא עצמאית חדשה, תוכנית
 וערבים יהודים לקירוב ליטית,

במדינת־ישראל.
 בגיוס עזרתכם את מבקשים אנחנו

 ניצני חדשה, לתוכנית מתאימים משתתפים
פולי ובלתי עצמאית תוכנית שהיא שלום,

 ושיתוף- הידברות לעודד המיועדת טית,
 במדינת ויהודים ערבים אזרחים בין פעולה

ישראל.
 הכשרה, יעברו זו בתוכנית המשתתפים

 בכפרים ויגורו בצוותות יתפזרו מכן לאחר
 יהודיים וביישובים בהם ויעבדו הערביים
 ידע בעלי שהם הניצנים, אותם. הסובבים

 במשך יעבדו קהילתית, בעבודה ונסיון
 החינוך, בתחומי אלה במקומות שנתיים

 הסוציאלית העבודה הבריאות, ההדרכה,
 האוב־ של היום־יום בחיי חלק ויטלו וכר,

 חיים שהם החברה על -ילמדו הם לוסיה.
 עם משותפת שפה ליצור וישתדלו בה

 יוכשרו זה נסיון סמך על המקום. תושבי
ופרו שיתוף־פעולה ולעודד לבצע הניצנים
בארץ. וליהודים לערבים משותפים ייקטים

 לשם נסיון. היא שלום ניצני תוכנית
 כישרון בעלי של קטנה קבוצה דרושה כך

 נוסף הקהילתית. העבודה בתחומי בולט
 גמישות להפגין צריכים המשתתפים כך על

 ואופי עצמי ביטחון עם יחד והסתגלות,
 מתרבויות אנשים עם לעבוד כדי הזק,

 הקיים זה כמו במצב במייוחד שונות.
 הלוקחים יצרניים, אנשים דרושים בישראל

 לעבוד ומסוגלים ויוזמה אחריות עצמם על
בצוותא.

וה היהודים מבין ייבחרו המשתתפים
 של לגרעין יצטרפו 1979 באביב ערבים.
 לומדים שכבר מצפון־אמריקה, יהודים
ברקאי. בקיבוץ וערבית עברית

 למצוא כדי לעזרתכם, זקוקים אנחנו
 הנ״ל. הדרישות אחר הממלאים מועמדים

 בהשתתפות מעוניין הקורא/ת, את/ה, ואם
 כמו בהקדם. אלינו פנה אנא זו בתוכנית

העשו לחבריך, זה מיכתב העבר אנא כן,
השלום. בניצני מעוניינים להיות יים

 התוכנית, מנהל כהן, כרום הרס
התוכנית, מתאם פרידמן, ויקצור
הקבלה ועדת מרכז דיאג, מוניר

ת כו שעון־ק־ץ בז
 טעם אין באנרגיה לחסוך כדי

 יש זאת תחת שבתון־רכב. להנהיג
שעון־קיץ. להנהיג

 ללמוד, הספקתי 1936 משנת הארץ כתושב
 בכלל, ועד היהודית הסוכנות הקמת שמאז

שי על מבוססת ההנהגה של החלטה כל

 טובת על ולאו־דווקא קואליציונים קולים
האומה.

 בדרך בארץ שהפוליטיקאים גם למדתי
 נבחרי הכלל, מן יוצא ללא (שהם, כלל

מכב העם) נבחרי ולאדדווקא המיפלגות
 שבחרו מאלה יותר הקואליציה את דים

 פוליטיקאי להיות שכדי לי, ידוע גם אותם.
 לא מייוחדת, הכשרה לעבור צריך לא

 המיקצוע זה כלשהן, בדיקות ולא בחינות
״חופשי״. באמת שהוא בארץ היחידי

 עירוני גן בוגד כל לדעתי- זאת, בכל אך
—ש יודע בישראל

 הגבוהה, הפקידות המנכ״לים, רוב 8
 הפשע־המאורגן, אנשי בכירים, צה״ל קציני

 שמס־ אלה וכל הבינוני, הגבוה, המעמד
 רוב את או כל את להם משלם הכנסה

 מכוניות שתי בעלי הם הדלק, הוצאות
במישפחה.

משבי בארץ המסורתית האוכלוסיה ©
שבת. כל הרכב את תה

 שייכת שלא הנותרת, האוכלוסייה 8
 בין צריכה האלה, הקבוצות משתי לאחת

 שיקולים בגלל בדלק לחסוך וכה כה
כלכליים.

 שבתון שעל־ידי נראה אלה בתנאים
 לעומת אפסי. באנרגיה החיסכון יהיה רכב,

 שהדפסת יבין חשבון שלמד מי כל זה,
 כמה שוב יעסיקו ופיקוח רישום תגים,
 זה מיבצע ומחיר נוספים, פקידים מאות
ה״חיסכוך. על כמה פי יעלה

 לחיסכון שעון־קיץ הפעלת שני מצד
 ותביא האוכלוסיה כל את תקיף בתאורה
נפש. לכל שווה בסיס על ממשי לחיסכון
 שיקולים שוב להפעיל כן, אם למה,
!י רלבנטים שאינם

ר, ה.ר. תל־אביב הלינג
 זהים מיכתביס שלח הלינגר הקורא 9
 מודעי, יצחק והתשתית, האנרגיה לשר לזה

הכנסת. של הכלכלה ולוועדת

!ד■
!אוווף _ מצריים עם השלום

 דישה מרוב בחילה לקוראים תגרמו עוד
 נמאסו מצרים״. עם ״שלום הקרוי בנושא

 שוב הזה. הנושא על הכתבות כל כבר
 ואל־סאדאת, בגין ובגין, אל־סאדאת ושוב

 וקבלת- ואבנרי, והפירמידות, וקאהיר,
ומישמר־כבוד... פנים,
די!
 ישרור באמת כאשר מחר, תעשו מה
1 שלום

ה ניו־יורק אלוני, חדוו

נוגח שור
 (״העולם שכזאת״ ״מישפחה על

 עמוס של המיסעדה )2177 הזה״
ושותפיהם. ליפשיץ אורי קינן,

הש אביר קינן, עמוס כי לגלות שמחתי
 ביפו, מקום באיזשהו לו התנחל לום,
 שכל מקווה אני בשלן. והפך מיסעדה פתח

עי ותחת בעיקבותיו, ילכו השלום עסקני

 מיסעדות יפתחו בפוליטיקה, מרגיז סוק
במאכליהם. ישראל עם את וישביעו

 שבענו כבר שלהם הרוחני האוכל מן
 טעים משהו לאכול הזמן הגיע והותרנו.

 אני לכן יותר. ובריא יותר מזין יותר,
בעיקבותיו. לכו השלום: אבירי לכל קורא

תל-אביב יפרח, משיה
 יהפוך, לא הבישול עסקי למרות 9

 צחורה יונה או צימחוני קינן עמוס כנראה,
 שבו הרישום כך על ויעיד תמים, שה או

 שור :המישפחה תפריט את לעטר בחר
תמונה). (ראה מסתער נוגח

2178 הזה העולם


