
מכתבים
חושד״ט השזה איש

 לאיש- מועמדים מציעים קוראים
השנה.
 שרויים, אנו שבד. האפלה בעגמומיות

 תחתיו, וקורס מתמוטט הכל כי כשנידמה
 בשינוי מאמין שעדיין אחד איש נמצא
 להקים אומץ שאזר נאמן, יובל — לטובה

התחייה. מיפלגת חדשה, מיפלגה
 בו בוחרים הייתם אומץ, לכם היה אילו

תשל״ט. כאיש־השנה
ה רי דו תל־אביב מדדן, כ

 באותו ולבחור לחזור היה אפשר אילו
 את מציע הייתי שנה, אחרי שנה אדם

 עזר שר־הביטחון שעברה, איש־השנה
 משינאת כמו מרדכי, מאהבת לא וייצמן.

 של בממשלתו היחידי הוא שהרי המן.
שפוי. כאדם ונשמע הנראה בגין,

תל־אביב חלדי, .משה

המת ״האירגון מנהיג — עראפת יאסר
 ראש־ממשל- של בלשונו פי־אל־או״, קרא
 את יטיל ועוד שמטיל האיש הוא — תנו
במדינת־ישראל. החיים על צלו

ירושלים נוי, איצילן
 הכתבה שבמרכזו ראש־השנה, גליון •

הבא. בשבוע יופיע תשל״ט, איש־השנה על

דפרוטוסל נלחוץ
 מן אבנרי אורי של דיווחיו על

 הקוראים מיבתבי ועל הכנסת
 זה בנושא ובן־יאיר שומרון

).2190 הזה" (״העולם
 מן רבות מעלימה היומית העיתונות

 בכנסת הדיונים על החשובות התגובות
 יש שלילית. מגמתית בבררנות ונוהגת
 המיקרים וברוב לומר, מה של״י לנציגי

 — והשותק הסובל העם, מלב מדברים הם
 נורא. תיסכול תוך ברירה, מחוסר לעתים

 לפחות להתפרסם, חייבים האלה הדברים
הקור מבין רבים הזה. העולם קוראי למען
 החלק את מעדיפים רובם, ואולי אים,

 החלק פני על השבועון של המדיני־כלכלי
אינפור תובעים אלה קוראים הבידורי.

הכנסת. מן מציה
 בגנות ובן־יאיר, שומרון הקוראים עצות

 מכשילות, עצות הן הכנסת, מן הדיווחים
 שיקרבו תחת קוראים, להרחיק העלולות

אותם.
■דג, צכי קרית־חייס כן

קטנה שאלה

111113 הפרטית

בת גם לתפקד חדלה ״הממשלה
 ״העולם (שער הביטחון״ חום

).2191 הזה"

צ1(*1 הזה״ ״העולם שער
1 מה באמת

 בתחום גם לתפקד חדלה הממשלה אם
7 נשאר מה — זה חיוני

חאי ל, יו א ־ חיפה ס

ל...1ת׳פ לא מצדה יח1ש
 ״מצדה״ הסרט על נוסף מידע

).2191 הזה״ (״העולם
 לפני ״רגע פיינרו עדנה של כתבתה

 וקולעת מחד אינפורמטיבית היתד. מצדה״
מאידך.

 המלחין את גם להזכיר היה הראוי מן
 הזכור גולדסמית, ג׳רי — לסרט המיועד

 שהוצג דיבה, מישפט מהסרט לטוב לנו
 מידע לפי הישראלית. הטלוויזיה מסך על

 את להקליט המלחין עשוי בידי, המצוי
 התיז- של בעזרתה מצדה, לסרט המוסיקה

 ובניצוחו, הישראלית הפילהרמונית מורת
הבאה. השנה בתחילת

 מסוגו ראשון אירוע זה שיהיה כמדומני
 ורב־הישגים דגול הוליוודי שמלחין בארץ,
 בעזרת לסרט שלו המוסיקה את יקליט
 יהיה בילעדיים. מקומיים וכישרונות כוחות

 אחר להתחקות ומאלף מעניין בהחלט זה
 אם נאה זד. ויהיה העת, בבוא זה אירוע

זאת. תעשו אתם
טרככרג, שמואל ד״ר נס־ציונר, ש

]הפלסטינים בד. מ חם
 הפלסטינים שבין יחסי-הגומלין

 לפני נבחנו ומצריים ישראל לבין
 הסופר על־ידי שנה 20מ״ יומר
 ״הסמבה בסיפרו מוסינזון, יגאל

בעזה״. בקרבות־רחוב
 חבורת- נערי מגיעים העלילה במהלך

 עזה, לעיר ׳(חסמב״ה) סוד־מוחלט-בהחלט
 לוחמי את ופוגשים המצרים, שבשילטון

 במצרים. הנאבקים הפלסטינים, החופש
 מוסינזון על־ידי מתוארים אלה לוחמים

 ״נעורר :המורדים אחד אומר חיובי. באור
 אין למצרים השילטון. את ונתפוס מרד

כאן!״ לעשות מה
 •הפלסטינים הלוחמים שמטרת כמובן,

 אחד אמר היום. ממטרתם שונה היתד.
 המצרי השילטון נגד נתקומם ״אנחנו :מהם

 הכובשים של מעולם נשתחרר בעזה,
מדיגת-ישראל.״ עם ונתאחד

 בימים מוסינזון כך על חושב מה מעניין
אלה.

שה טו, מ רחובות פינ

לספה פנים שתי
בטל המופיעה הבובה שינתה איך

 אחד שבוע תוך פניה, את וויזיה
ז בילבד

 )2188 הזה (העולם ימים כחודש לפני
 הביקורת את ״שידור״ במדור פירסמתם

 ״למי :הבובה הטלוויזיה תוכנית על הבאה
 לעבור מומלץ הראשון הפרק את ראה שלא

 הראשון, הפרק את ראה שכן מי לירדן.
המלצה.״ ללא זאת יעשה

 )2189 הזה (העזלם בדיוק שבוע כעבור
 הביקורת את המדור באותו פירסמתם

 של אחרון ״פרק :הבובה אותה על הבאה
 אי- ששודרו ביותר הטובות הסדרות אחת
בטלוויזיה...״ פעם

 מציבור צחוק לעשות תפסיקו באמת,
הקוראים.

בית־שאן ארז, יצחק
 שינה ״שידור״ המדור שעורך כנראה •

 פעם בה שצפה אחרי הבובה, על דעתו את
נוספת.

נמר של חפזרסרות״ו
 שבט תחת העביר נייר של נמר

נפשי", ״שקט הספר את ביקורתו
הזה״ (״העולם בן־עזר אהוד מאת
 מבקר חמו מאיר הקורא ).2190

הביקורת. את
 לא זה ״מדור במדורו: עומר דן כתב

 זה, ספר על רבות כה מילים מכביר היה
 שהמחבר והפושע, העקר השימוש אילמלא...

 עכשיו שלום של הפוליטיקה בעסקי עושה
 אינם שגיבוריו בעוד אמונים, גוש ואפילו
 במילחמות, לחמו לא למילואים, הולכים

 ארץ־ישראל...״ של חוויות־אמת נטולי
 כלשונו במילחמות, לחמו שלא מי האם

 שימוש לעשות ראויים אינם עומר, של
)6 בעמוד (המשך
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 - במרס

באפריל
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 מונעת הרבה גאוותן
 או טובות לבקש ממן

 בקנוניות. להסתבך
 מילת- השבוע בי זכור

 טיפוח־ היא הקסם
 אם גם לבן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותן,
 נעול. פיך את להחזיק

 להיטיב רוצים הם אם
תיד ואל זאת, לעשות להם תן — עימך

מכריעות. להיות העשויות הצעות חה
¥1 * ¥1

האמרי האימרה אפילו י
 ״עסקים אומרת קאית
 הגיע לכן תענוג.״ לפני
 כי שור, שתבין, הזמן

 עוד להמשיך תוכל לא
הכפול. במישחק רב זמן

 או לכאן להכריע, עליו
ב שתבחר או לכאן:

בתענוגות. או עסקים,
 זאת שתעשה כדאי רק

 עלול אתה אחרת הקרובים; בימים עוד
ציבעך. זה ירוק נעים. לא למצב להיקלע

¥ ¥ י¥

 סוף- !לא-נורמלי שבוע
 להשיג הצלחת סוף
 זמן שאפת אליו דבר
 מ- היזהר אך רב. כה

 את שיסנוור ברק״שווא
להא לן ויניח עיניך

 יתנחל מעתה כי מין
 חד-וחד- מעצמו, הכל
 איפוא, התחל, לק.
בהתוו השבוע, כבר
 תיתפתה ואל לעצמן, חדשה דרך יית

קשה. עבודה בעיניך שנראה מה לזנוח
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לש ומכנה העז רצונך
המתרחש• את בסוד מור

זולתך, ובחיי בחייך
האישי, בתחום בעיקר

 לכך להביא צריך אינו
לח עצמך את שתנתקי

 על המחשבות מן לוטין
כמו־כן היזהרי העבר.

ל מוגזמת מנטייה גס _____
קטנים, שקרים השמעת

 ההווה את חיי להתגלות. סופם כידוע, אשר
 בעבר. מדי יותר להגות מבלי במלואו,

<¥ ¥ ׳¥

 לן צפוייה השבוע
הר מן קשה פעילות

 בלתי־שיגר- וגם גיל,
בש כמו ממש תית,
 עליך יהיה שעבר. בוע

כוחו כל את לאסוף
והנפש הפיזיים תיך,
במ לעמוד כדי יים,

 עליך שיוטל שימות
להת תדע אם לבצען.

 תצליח. — שלך קטנות חולשות על גבר
 בסף. לבזבז לא עצמן לאנוס השבוע נסה

* * ¥>
ברא רם־מעלה אדם עם שקיימת פגישה

 והרגשה קורת־רוח לך תיגרוס השבוע, שית
משהו. באמת אתה כי

 מן שמץ בזה יש אולי
 עליך יהיה אך האמת,
 אל לכן זאת. להוכיח
 בו מקום ובכל תהסס,
האפשרות, לך תינתן

 ללא דיעותיך את הצג
עמ את והסבר חשש,
אותך הסובבים דתך,

:בתולה בת זאת. יבינו ____
הבייש ממישחק חידלי

 והוא סבלנותו תיפקע כך, תמשיכי אם נות.
יותר. מאוחר המהלומה את הנחיתי ייעלם.

1ןש ן
 - בנובמבר 2{

בדצמבר 20

את, גס אחת.

רומנ לפעילות מתאים אינו זה חודש
 — בן־מאזגיים ואתה בת״מאזניים• טית,

 עליך צועק הבוס אם
 זה אין — בך נוזף או

 איתו. שהצדק אומר
לע תסכים אל לכן
 לסדר-ה- על״כן בור
 תגובה מאידן, יום.

הש בעיקר כלשהי,
 קץ עבורך תהווה בוע,

 המקיצועית הקריירה
מעונ שאינך דבר שלן,

 היטב חשוב לכן בו. יין
 כדאי החודש פזיז. תהיה ואל לפעול, כיצד

בני-אדם. עם ממושך ממגע שתימנע גם
¥! ¥ ¥1

מו אינה הסתבכת, בה הטיפשית המריבה
רוחך. מצב־ את ומקלקלת אחד, לאף עילה

 לטיפוח זמן להקדיש נסי
בתח־ ולעיסוק יופייך,
 לשאת במקום ביבייך,

בע כל את כתפייך על
 לקראת הזה. העולם יות
 עלו!ה את השבוע סוף

חשוב, אישי קשר לנתק
 מעשית בדיחה בעיקבות

ב באוזנייך, שהושמעה
 שלדעתך אלה נוכחות
 בצורה אותה יפרשו

 בסופו־של־דבר, כי זאת, תעשי אל מוטעית.
לקניות. תצאי אל השבוע ישתלם. לא זה

¥1 ¥ ׳¥
 מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתך
 יודע אינך אן כן, לשם לסבול אפילו
 מתי הסוף, עד ללכת

 תיפול השבוע שצריך.
להת הזדמנות בידן

ו, חולשתן על גבר  ז
הפ אותה תחמיץ אם
 שוב מתי יודע מי עם,

 על לעלות בידך יעלה
 במישור המלך. דרך

נכ אתה חיי-האהבה,
 להילוך החודש נס

 כבל ונגוס טעם גבוה.
 פעם רק חיים שתוכל,

עבורן. רומאנטי יהיה השבוע קשת, בת
¥1 ¥ ¥

 כשיג־ השבוע נראה ראשון ממבט אומנם
 את בחובו טומן הוא אך ומשעמם. רתי

הכ קבלת של תחילתן
 בעיקר חשובות, רעות

 מחלה האישי. בתחום
ה אותך שתיפקוד קלה

תג גדי, בן שבוע,
ש קל, לזעזוע לך רום

לע הוא העיקר יחלוף.
ומב וטוב, הרבה בוד,

 במישור להתעייף. לי
:העסקים או העבודה

 לבום להתחנף תהסס אל
כו עליך; לממונים או

 רק זה דבר של בסופו והרי זאת, עושים לם
לבן. וליבשי הופעתך, על שימרי לך. יועיל

¥ ¥ ¥
 ארוכים בה חודשים מצפה אתה לו הרגע
 שני. ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע
 עבורן יהווה גם הוא

 תקו- לפתיחת סימן
 אין חדשה. פת״חיים

הע את למחוק צורן
לב השתדלי אן בר,
 יותר. טוב עתיד נות
גו שלן השיבנוע כוח
מו אומנם אתה בר.
 מבודד, עצמן את צא
מאו זאת עם יחד אן
 בלתי- כוח ובעל שר

בנו תשפיע עליהם יריבים, אפילו רגיל.
מאהדת. ולאו״דווקא יכבדון מסויים, שא

¥! ¥ ¥

 קץ לשים עליו השבוע
תו זמן כמה !לבטלנות

 ולחלום לשבת עוד כל
 לעשות ומבלי בהקיץ,
 דברים אותם את אפילו

מגש־ על לך המוגשים
מצו־ שבוע זהו ? הכסף

 קצר לטווח לתיכנון יין
שבועיים־ בעוד ובינוני;
ל לעבור תוכל שלושה

 על הקפד ובלתי־רגיל. נמרץ ובקצב מעשים,
 חובות ושלם הדרך, מן מיכשולים סילוק
מת דגים: בן היזהר, אך וטורדניים. קטנים

 תדע לא אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן חרה
וטיולים, ממסעות הימנע לכן עליה. לשמור

 ־ בדצמבר 21
בינואר 19

1.

זני
 - בינואר 20
בפברואר 18

4
8זני

 ־ בפברואר 19
במרס 20

2193 הזה העולם


