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 את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 את להוכיח ההזדמנות

התלהבות עליונותכם.
אווי השבוע תשרה כם
 על התלהבות של רה

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

 מוטב לכן להינשא.
 לפני לחזדרז אולי
 טלה בת השנה. סיום
מיותרות. מקניות והמנעי היטב, חשבי

ומת הולך העיסקייס בחייך הסביר הקצב
 זה את תקבל לא ; גבר

 אינך כי טובה! ברוח
ללחץ, להכנע אוהב
 לזה תתייחס אם 'אבל
 תצא ריגעי, שלב כאל

 בהישגים העניין מן
 בהכנסות וגם גדולים

 מרחוק איגרת רציניות.
 מאוד גדול יום תקרב
תק :שור בת בחייך.

נחושה, החלטה בלי
וסדר. נקיון על הקפידי בה. תעמדי וגס
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 דראסטיים. צעדים תעשה אל
ב היטב ותחשוב קצת
 את לבצע כדאי אם

 בת החשובה. החלטתך
 תפגשי לא — מאזניים
חלו נסיך את השבוע
 שבסוף למרות מותיך,
 לך נדמה יהיה השבוע

 אותו. פגשת הנה כי
ה את שתנצלי כדאי
 לשפר מנת על שבוע

 התחילי הופעתך. את
 התסרוקת, את שני בדיאטה,
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עין תפקח אם

מכחבים
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 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
 הישנים. הזכרונות את
 מוסר- תרגישי אל

 תחיי כך. על כליות
 יותר עוד הרגש, את
 לפר- דאג הרגיל. מן

 לטווח בייחוד נסתך;
 אתה אם יותר. ארוך
 על אפילו חתום יכול,
 הסכם על או חוזה

 ל- נחת גרום קבלני.
 צעד על-ידי- מקורביך
השבוע. מהימורים המנע נבון. פינאנסי
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 זו בדרך סמך. וחכמים זקנים לעצת שמע
קש על להתגבר תצליח

מ ולהימנע רבים, יים
 כי זכור טעויות. עשיית
משגיאו לומד הטיפש

 חכם ואילו הוא, תיו
האח של משגיאותיהס

נכו זו אמת־חיים רים.
הרו חייך לגבי גס נה

 נראה אם וגם מנטיים.
 מפלה אצלה שספגת לך
שוב. נסה תתייאש, אל

קיי בסוף־השבוע דווקא כי מורים כוכביך
מירבית. להצלחה שתזכה הסיכויים כל מים

 מוצא לא נמצא אתה שבו הכספי הגרעון
 פיתרונו. את השבוע
 שבוע זה יהיה בכלל,
 וקצת חסר-קצב, איטי,

 : לטובה זה משעמם.
 כוח לאגירת אותו נצל

מ הבאות, לקראת
 ידרוש והחודש אחר
 הניתוח כושר כל את

 שלך, האינטלקטואלי
 אומץ״לב. של בתוספת

 אהבה אריה, בת
הזה. השבוע בסוף לפרוח תתחיל גדולה

 באנשים היטב ותתבונן
 הסובבים ובאירועים

 סיכויים צפויים אותך,
לקי או נעים, לרומן

 והמעמד הקריירה דום
 משא-ומתן החברתי.
 זמן לפני בו שהתחלת

בשל לך ושנראה מה,
כהרפת־ הראשונים ביו

ל עשוי פזיזה, קאה
 כצעד השבוע התגלות

ו מלהיב מאד, נבון
 בתוכניותיך. תצליחי השבוע ביותר. מרתק
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פרשת־דרכים. על — כרגיל נמצאת את

____________לא ואילך שמעתה אלא
 בחיבוק־ לשבת תוכלי
 ממך ידרוש הוא ידיים.

 ועצם נמרצים, צעדים
 אותך תדרבן הדרישה
שעלו דברים לעשות

 כל את לשנות לים
 אל — קשת בן חייך.

 עכשיו דווקא תסתבך,
 לכל עתה זקוק אתה

 קשה שבוע זהו חושיך.
במיוחד. מסוכןלא כי אם — מאד

 שתדע הזמן הגיע בררן.
 כדאי מושלמים. אין כי

 כמה לעשות שתתחיל
הרו בעניינים פשרות
 להסתפק נסה מנטיים.

 לך תחפש ואל במצוי
השלמות. את העת כל.
 שאתה אדם, עם ריב

 על ישפיע מאוד מכבד
ש כדאי פעילויותין.

 לריב הסיבה את תבדוק
בך. דווקא נעוצה אינה

אותך. ישמח — השבוע

ןן1ז*,ןד
. * .

ז י י י י
 מעליך, והוסרה שעלתה הגדולה העננה

 לך מאפשרת עדיין
החופ במלוא לזוז

 לבני- הרצוייה שיות
 על אופייניים. מזל״גדי

 את לקחת דע כן
 בשלווה בשקט, הכל

חיפזון. ללא יחסית,
 תיכנון של שבוע זהו
 של שבוע זיכרון. ושל

 של ולא מלאכת-בית
למיניהם. ביצועי-חוץ

זה. בשבוע מביזבוז״יתר להמנע השתדלי
4 4 4

 של המיסתורין את הממזג שבוס זהו
 כמה עם הרוחניים חיינו
 מוחשיים הישגים וכמה

 במה טוב, שבוע ביותר.
 ו־ להימורי״טוטו שנוגע

 או לעיסקי־מניות פים,
 בן־דלי להימורי־אהבה.

ב לשרוץ הפסק —
 לפחות ותנצל ביתך
לבילו לצאת זה שבוע

תכ אשר ולטיולים יים
ולא שנים זה ננת

אותם. לבצע זמן שהיא סיבה מכל מצאת
4 4 4

מוטב רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי
 לטעות לא כדי מתמיד, יותר ער, שתהיה

 האמיתיים ברגשותיך
הקרו האנשים כלפי
 תשלוט אם אליך. בים

להצ תזכה ברגשותיך,
 ותפגוש חברתית לחה

ב מעניינים. באנשים
הת — העבודה מקום

 אך איטית קדמות
 שבו הדיכאון בטוחה.

 באחרונה שרוי אתה
 בת במהרה. יחלוף

חדשים. מחברים השבוע הזהרי — דגים
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 החונק יוסף אני לי. יעזור לא דבר

 — שאלך ולאן שאפנה להיכן מליטאני.
החונק. יוסף אהיה תמיד

יב בפאריס מייד. אותי יזהו בניו־יורק
 בי יביטו בלונדון מאש. כמו מפני רחו

עצור. בזעם
כתם. כולי — לי יעזור לא דבר
 הישראלי זהו. המכוער. הישראלי אני

ה המין חלאת החונק. הכובש. המפציץ.
 הייתי פעם חיה. שביצורים. הנחות אנושי.
יוסף. אני היום אחר. מישהו
 יוסף. אני היום אחר. מישהו הייתי פעם

ושתי וניסוחים מישפט־חוזר יעזור ולא
וזהו. יוסף. אני רמטכ״ליות. קות

ב ההוא המירדף שבעת יוכח אם גם
 פיזר ואף שירי־שלום יוסף שרק לבנון

 לא דבר — ההרוגים גוויות על פרחים
החונק. יוסף אהיה לעד יעזור.

 המשורר: ששאל את לשאול רק ונותר
? החרפה את נוליך לאן

השופט עין שרון, אברהם

 רפאל רב־אלוף על מטרגים רבים
עי על זועקים ויפי־הנפש איתן (״רפול״)

 נאמר כבר רבות וכר. לקוי מוסד דין, וות
הס את הגדישו הפעם אגל שכמותם, על
אה.

 מחבלים 76 שוחררו חודשים כמה לפני
 אחד, ישראלי חיל של שיחרורו תמורת
 זעקו לא מדוע המחבלים. בשבי שהיה

 הרי ? השיחרור נגד יפי־הנפש כל אז
 ילדים, לרוצחי חנינה למעשה, זו, היתד,
 קול עתה שומעים לא ומדוע וחולים. נשים

 שני על העונש מלוא את להטיל התובע
 בכביש הטבח בעת שנתפסו המחבלים

החוף?
ש חיל כל לחון הרמטכ״ל של ...זכותו

 כמו, לשיקוליו. בהתאם בדין, הורשע
 לחון המדינה נשיא של שזכותו להבדיל,
 מדוע בבית־המישפט. שהורשעו אזרחים

 גזר־הדין המתקת על יפי־הנפש מקטרגים
 ״צדק כבר נאמד והרי המעשה? עצם ועל
קודמים.״ עירך ״עניי אבל תרדוף״, צדק

לש־ יש העצמית! ההלקאה עם מספיק

 מעל נמחית היתד, במיזרח־התיכון חמות
המפה.
 היינו כסף כמה לעצמכם תארו ורק

 מטוסים, תותחים, תחמושת, על חוסכים
 שימחה אפילו היה אז אולי כן, טילים...

 שלנו, התקציב את לאזן מצליח ארליך
הגדולה. להפתעתו

ב נביא אינו איש המזל, לרוע אבל
 לכן, שלנו. הרמטכ״ל לא אפילו — עירו
 לחו״ל, פינטו דניאל ואת אותו נשלח הבה
ובאמריקה. באירופה הצבאיים ידידינו אל

מח את שם לגלות יוכל איתן רפאל
 יוכל ובד,־בשער, האיסטראטגית, שבתו
ברי גנרלים לפני להדגים פינטו דניאל
 את וגרמנים אמריקאים צרפתים, טים,

 הפגוע שהדימוי ,בטוחני שלו. השיטה
לה נוכל ושוב לאין־ערוו, ישתפר שלנו

 לפני שהיינו כפי — לגויים״ ״אור יות
 וראש־המטה־ בגין ראש״הממשלה עידן

איתן. רפאל שלו, והנאמן המסור הכללי
תל־אביב שריק, יוסף

 הרעיוני הזרם על נימנה איי אין אמנם
 מוצא ואני אבנרי, אורי מייצג שאותו
 אולם רבים, בעניינים עליו חולק עצמי
ש המצויין בשירות נוכח הנני פעם מדי
 נדמה בישראל. החברה את משרת הוא

 מקום יש לעם זו קשה בשעה שדווקא לי
שרעיו אזרח על־ידי גם ידו, את לחזק
 בקנה תמיד עולים אינם המדיניים נותיו
רעיונותיו. עם אחד

 התנהגותו את דואה הנני רבה בחומרה
את ומשבח הקצין בעניין הרמטכ״ל של

שריק קורא
— דברים לשנות ״יש

 — בכוח ואפילו — במדינה דברים נות
 ואת אמיתיים. ומוסר צדק למען ולפעול

 מן להקיא אפילו להוקיע, יש יפי־הנפש
ובפומבי! — החברה

ורד עין רזניק, ארז

 במחאה קולי את לשאת לי הרשו אנא.
 רמטכ״לנו, על המרושעות המיתקפות נגד

 ששיקר בכך אותו המאשימות איתן, רפאל
ש מי — פינטו דניאל סגן של בעניינו
 במו ערבים שבויים ארבעה לחנוק הצליח

ידיו. שתי
 קצין הוא איתן רפאל לכולנו, כידוע

 לא רק היה שעשה מה וכל ואמיץ, טוב
 מחשבתו של המופלגת עמקותה את לגלות

 בצה״ל קצין כל היה אילו האיסטראטגית.
 שלושה — סמל כל ערבים, ארבעה חונק

 וכל ערבים, שני — רב״ט כל ערבים,
למיל־ העיקרית הסיבה אחד, ערבי טר״ש
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איתן רמטכ״ל

בכוח״ ואפילו —

 בפירסום שנטל הסיכון על אבנרי אורי
ולי לדיון נושא שישמש מנת על העניין,

בציבור. בון
 ואי־מוסריות שחיתות רצח, כמו תופעות

 כמה אחת ועל תחום, בכל לעקור יש
 על להגן תכליתו שעיקר בצבא, וכמר,

 אחרים. בידי רבות כה שנים שנרדף עם
שד,מר העונש היה הנשק לטוהר דוגמה

 הרמטכ״ל ועל בית־הדין, שהטיל תיע
זכו לרע. טוב בין להבחין מסוגל להיות
 בוודאי לו תעמודנה מעולה כלוחם יותיו

 הרי צה״ל, את שמייצג כמי אך תמיד,
 שב־ למרות יותר. הרבה ממנו שנדרש
 דעתי, את הרמטכ״ל ביטא רבים מיקרים

מיו בתצהירים הרבה שהסתבך לי נראה
 הנני הצבא. של כושל ובניהול תרים

הרמטכ״ל. שיתפטר לדרישה מצטרף
 לאמץ לי נא הרשה אבנרי, אורי ח״כ

 מוצלחת פעולה המשך לך ולאחל זו ידך
המאמי האנשים על נימנה אני -בכנסת.

 מה עם מסכים ״אינני באימרה עדיין נים
 דמי טיפת עד אלחם אך אומר, שאתה

 הנני זאת.״ לאמר שתוכל כדי האחרונה
לצי רבות תרמת כי הכנות- במלוא חושב

 גם וכן חבר־כנסת בהיותך בישראל בור
 כוח יישר עורך. שאתה העיתון באמצעות

טובה. ושנה
נתניה מרקו, ראובן

• • •
אש״ף נ*יג■ באוזני

 האחראים בירושלים, — הפיגוע
ברומא. — הגינוי בביירות, —

 מפשע, חף יהודי נרצח בספטמבר 15ב־
בפעולה מעורב היה שלא ישראל, אזרח
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