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 אותת גדולת, עיסקוז
 — להתחיל החלטת
 ב- לא אומנם תיכשל.

 זה מה אבל אשמתן.
 כסף תפסיד משנה.

 רב זמן לך ויקה רב
 למצב שתחזור עד

 טלה, בת לך, סביר.
 קשה. אכזבה מחכה

 שלא תגידי אל אן
תן! הזהירו  לא בעסקים רק לא או

תפסיד. בקלפים גם טלה, לן, ילן
¥ ¥ ¥

 של שבוע זהו שור, בת
נמ את אירועים. הרבה
המ אולם במתח, צאת

תכנ אל זמני. רק צב
ש סוער לוויכוח סי

תרעו בבךזוגך יעורר
 קבלי לו. ותרי — מת
שהם. כמו החיים את

ב לך יבוא גדול סכום
יה שלא הזהרי קלות.

 תכירי אוחו חדש אדם לפזרנית. אותך פוך
התעניינות. לך יגלה עבודה קשרי כדי תוך

¥ ¥ ¥

טאומיס3
 מנסח לעבודה חברן

רו הוא לן. להתנכל
 מקומן. את לרשת צח

 חכה בו! הילחם
 לחגורה. מתחת אפילו

ב בוחר לא הוא גם
 בן. במלחמתו אמצעים

 עומדת תאומה, אוק
 פרשת- בפני השבוע
 היטב חישבי דרכים.

 חושבת את בה הדרן את שתיבחרי לפני
מאושרת. תהיי נכון, תבחרי אם ללכת.

ז1* י ח
ב <י

ה משני סרטנים, לכס,
ב משבר מצפה מינים,

הש שלכם. האהבה חיי
לבני־זוגכם, לוותר תדלו
ש לכך יגרום זה אולי

יע — שיתחיל המשבר
בק הרבו הלאה. בור

ובהצעות־ מתנות ניית
ל־ מחוץ מפתות. בילוי

שתוצאו סיכוי יש בית
 הטיול את בצעו יפחתו. המשבר של תיו

מדי. רב זמן כבר דוחים אתם אותו

¥ ¥ ¥

שא שזה תחשוב אל
נש באשתן, בוגד תה
 שלן. הסוד רק אר

 זח דבר של בסופו
 — ואז לח, ייוודע

 הסערה תחול אז, אוי
 לביאה, לן, הגדולה.

 אושר השבוע ייגרם
 ודווקא מצופה לא

 ממנו סרטן, מזל מבן
הצעו את קבלי דבר. לשום ציפית לא

לשני. אחד מתאימים שאתם נראה תיו׳

¥ ¥ ¥ ׳

בהוללות־ מגזים אתה
 מופרזת התמכרות י-תר.

 חוסר לידי אותך תביא
 אתה בדבריך. הגיון
ל ללא־הרף פוזל שוב

באוב התרכז צדדים.
תק השבוע אחד. ייקט

זה מרשים, ספר רא
 לנסיונות אותו יעורר

 אדם עם היכרות חדשים.
רצי אנשים עם לפגישה אותו תביא חשוב,
לים. נזעבר עליו חושב לו קרוב אדם ניים;
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 אלכוהוליים. משקאות לשתיית רע שבוע
 מזיק העישון גם לרעה. עליך ישפיעו הס
 אתה עליה תוכנית, !להתאפק השתדל לך.

 הולכת רב, זמן חושב
לע המשיך ומתגשבת.

 ישתלם זה קשה. בוד
 חשבון. של בסופו לך
 מצפה מאזניים, בת לך,

 נורמלית. לא הפתעה
 אל אותה כשתקבלי אבל

 התפעלות, סימני תראי
הש בטבעיות, התנהגו

 מראי־ על לשמור תדלו
ל והרבו החיצוני כם

יומ במגע באים אתם איתם לאנשים חייך
בהחלט. רגיל שבוע הרומנטי במישור יומי.

¥ ¥ ¥
 תתאכזב. — זה שזהו לרגע חשבת אם

 לזעזוע צפוייה את השבוע סוף בימי
אותו את בן שיתן
 לערון השעה זו תיו.
הנפש. חשבון את

 עבודה בענייני טעות
 שישי ביום לן צפוייה
אח שתביא הקרוב,

ה עם סיכסון ריה
במי עלין. ממונים

שי אין הרומנטי שור
 ממשין ישן ידיד נוי,

 אל במאהב; להתחזות
לפי מלהיענות היזהרי לכן לו. תאמיני

שחור. לבשי בדיאטה. המשיכי תויו.
*1 * ★

 תוכל לא — מייד בדיאטה תתחיל לא אס
 הולך פניך מראה צרים. בפתחים לעבור

 רק זה ליום. מיום ורע
 הזמן הגיע באשמתך!

 על לשמור שתתחיל
 בריאותך מצב עצמך.
 באשמתך! שוב לקוי.
 שחוסר־שי• חושב אתה

 לפרוח? לך יגרום נה
 בת לך, !טועה אתה

ה מזל יותר יש קשת,
רע עליזה, את : שבוע

המ חיים. ומלאת ננה
 התנהגת בה צורה באותה להתנהג שיכי
לפניך. פתוחה להצלחה והדרך האחרון בזמן

¥ ¥ ¥
 לצאת סוף־סוף מתחיל אתה השבוע

מרו שוב אתה לן. שהיתה מהמתיחות
 ומהבו- מהעבודה צה

 עצמן את קח סים.
 שבוע לא זה בידיים.
כס להוצאות מתאים

 הסכם מיותרות• פיות
 בן- של לתוכניתו

 בלאו״הבי גורלן זוגן;
 נסיעה בגורלו. קשור
ת לים מעבר קצרה

 של בסופו לן ביא
ובלתי• רב אושר דבר

 אלה, בימים בריאותן על שמור צפוי.
להצטנן. ועלול זו בעונה רגיש אתה

¥ ¥ ¥
שתה פגישה דלי, בן לך, צפוייה השבוע,

 תדע אם ביותר, למזהיר עתידך את פוך
 , בת אח, כראוי. לנצלה

 השבוע תשתתפי דלי,
 עמוק שייחרת במאורע

ב וישפיע בליבך עמוק
 עתידך. על ניכר אורח
לטו בן־זוגך את נצלי
 ירגיש לא הוא בתך,
ה משני דלי בני בכך.

בטיו הרבו — מינים
 לעיר, מחוץ אל לים

וב הטבע, בחיק בעיקר
 אין אך אותך, אוהב הוא ברגל. מסעות

לידייך. היוזמה את קחי להודות. העוז בו
¥ ¥ ¥

שהצי אישית בעייח
 האחרון בזמן לן קה

 פית- על ובאה הולכת
 אתה אומנם רונה.
במתח, עדיין נמצא
ונ הולן הוא אולם

ה את תיקח אל מוג.
בר מדי יותר חיים
 בל תראה ואל צינות

 בת פיל. במו זבוב
 לן יאיר גדי מזל בן השבוע דגים, מזל

 — ובאהבה ברון אותו קבלי פנים.
 תזניחי ואל לבן, לבשי לן. ישתלם זה

 על שימרי הבחינות. מכל עצמן את
לאושר. בדרן נמצאת את וכושר. בריאות
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)6 מעמוד (המשך
 האמורים המיפעלים של המהירה העתקתם
תעשייה. לאיזורי

הומיגר, דויד ד״ר
רמת־גן 119 דבוטינסקי

 את להעתיק התובעת עצומה על י•
 חתמו תעשיה לאיזורי הטכסטיל מיפעלי

הסביבה. מתושבי 800כ־

ם הזים ב על די דו וזונות ג
 שהציע נטורי״קרתא, לאיש תשובה

 חומייני בשיטות בזנות להילחם
).2212 חזה״ (״העולם

 נטורי־ איש של מיכתבו את קראתי בזעם
 להורג להוציא שהציע מירושלים, קרתא

 הנשים כל ואת בזנות העוסקות כל את
 שעושים כפי בזנות, בעיסוק הנאשמות
 צריך לדעתי המטורף. חומייני של במדינתו

נטורי־קרתא... אנשי כל את להורג להוציא
 ככל מיקצוע זהו בזנות. רע כל אין

 להתקיים יכול לא שהעולם המיקצועות,
 קנאי לאותו להזכיר גם רוצה אני בלעדיו.

 שמו את חתם לא הפחדנים כל שכמו חרד,
 התנ״ך, את היטב יקרא שאם מיכתבו, על

 המלך דויד אפילו זונות. הרבה בו ימצא
אותו. שתחמם כדי נערה לקח

ה היטב. תנ״ד יודעת אבל זונה, אני
 מרובים זנות מעשי על בתנ״ך סיפורים

 של לתשומת־ליבו — ביותר ומרתקים
 שאפילו מסופר בתנ״ך ההוא. נוטר־קרתא

 של ולידיעתו לזונות. הלכו גדולים כהנים
 בתל־אביב הירקון לרחוב :מעריץ־חומייני

 ואין ותלמידי־ישיבות, אברכים הרבה באים
סוד. זה

ב וחותמת העולם כל על מצפצפת אני
המלא. שמי

תל־אביב כוסקילה, שושנה

ב עמי דיוקנו ת כו ה

ש י א ע כ !־,*

 (״גם ״פורום״ במדור הפירסום על
 ״העולם הארץ״, על זכות ליפאנים

)•2208 הזה״
 דברי. פירסום על תודתי

 בעשרים נראה אני שפירסמתם בתמונה
 עתה משוכנעים ידידי וכל יותר, צעיר שנה

שאני פנים (להעמיד להצטער מנסה שאני

פלשי,ס קורא
? להצטער מנסה

 אותי. מצער אמנם וזה גילי). מכפי צעיר
 את המשקפת שלי, תמונה מצרף אני לכן

המרה. האמת
תל־אביב פלשקס, סייק

תו הרינזון תוך ב קדי ו
הזה״ (״העולם נייר של נמר

2213.(
 סדן דב על עומר דן דברי את קראתי

 אלופי ורבי מורי על לא — לי היה וצר
הספרות מדור עורך שהיה סדן, דב ומיודעי

 ובכן זה עיתון של שיאו בשנות בדבר
 עומר, דן על אלא נחוש, שבשרו ודאי
 ברוב והנד. חיבה אלא אליו בלבי שאין

דבריו. לעו התלהבותו
 כמה לו כשנטרפו עומר ה שכשל אפשר
בי הבחין לא ושוב אחת, ביורה עניינים

ניהם.
 הוא ומדוע ביאליק פרם הוא אחד ענין

 בארצנו הפרסים שהפרשת מאחר למי. ניתן
דב גם יקבל לא מדוע שהיא, כמו היא
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שין? קורא
צנזורים של נפשם

 פטור אינו סדן שדב אלא ז חלקו את סדן
 בארצנו הפרסים הפרשת להיות מאחריות

 מאדני הוא מיובל יותר כבר כי שהיא, כמו
 העברית לספרות יש כך ועל המימסד,

 לו. ישלהג כבד חשבון
ה ביאליק פרס בענין הטובה י "*"הבדיחה

 עומר, דן מעיני נעלמה היא ודווקא שנה,
 מין מצא מירון. לדן סדן דב הצמדת היא
ל שנועד לפרס הרקע כלומר, מינו. את

 טייטש. לשץ הוא העברית הספרות עידוד
 שיג־ גדולה הפרסים מפרישי שלגבי דומה

 טובים ימים אכן, מרדכי. מאהבת המן את
לנו. באו

 לכישרון זה בין קשר כל אין הרי אך
ח בדב והדן הכתיבה, להת חייב הסופר ס

 שאינו ומי ומחבורחו. האחר סדן מדב עלם
 הוא — סדן דב של כתביו מקריאת נהנה

 ליצן לכנותו עומר דן ראה מה המפסיד.
ח דב שכינס המשום יודע. איני פולק ס
 הומור היה לא מעולם פולקלור אכן, ז לור
 פולקלור יכול היותר לכל להיות. יוכל ולא

ז למכנס נבוז כך המשוט בדחנות. להיות
 של תפארתו הכינוס מלאכת על לא אבל

 בספרו עומר ח יעייו אם בעיניי. סדן דב
 המפורסם כי ימצא באלכסון, סדן דב של

 בר־מינך, מר של ראשו הקצרים, בסיפוריי
 המקום לי ואין מקורטוב, יותר לסדן חייב

לו. חב שאני אחרים חובות לנתח
 ש״י של אינה עגנון׳׳ ש׳׳י של ״העברית

 ז לנצח התעמוד המדרש. לשון היא עגנון.
 אך אדע. ולא עומר כדן נביא אני אין

 משודר שלשום מתמול קטע שמעתי שמוע
 מבדיחותיו שכמה לי וברי ישראל, בקול

 בחנתי וכבר !לקורא סתומות היו עגנון של
 בעגנון, רהוטה בקריאה תיכון מורי כמה
לשיניהם. כחצץ והיה

עב יודעים אינם עברית קוראי מרבית
 אלא אשם הסופר סדן דב לא בכך אך רית׳

 המימסד, אדן האחר, סדן דב בעקיפין
הסופ אגודת מראשוני לטייטש, הפרופסור

 שברי העבודה, מטעם חבר־הכנסת רים,
 נדבר עברית אם כלל לו איכפת לא כי לי
אחרת. שפה או

 סיגנונו את להשוות עומר דן ראה ומה
 כמנדלי גם ז סדן של לסיגנונו עגנון של
 הנכתוב ז ובכן כהזז. לא גם סדן. כתב לא

 ב- כסדן, כתב סדן אחד? בסיגנון כולנו
 ערב ? זה סיגנון לי הערב שלו. סיגנונו

 לא כן לולא רגיג. אף הוא לאוזניי מאד.
 לי וצר חופניים, מלוא ממנו נוטל הייתי

 זה סיגנון עקבות מצא שלא עומר דן על
במוריי. הפחות היה לא סדן דב אצלי.

 לי, היתה חוברת פעוט. בדבר ואסיים
 ידיעות בהוצאת לאור שיצאו סדן סיפורי

 סיפור היה בחוברת ממני. ונלקחה אחרונות,
 בשקיקה בולע שנראה מחמיר צנזור על

 כלל בכך וראיתי פורנוגראפיות, חוברות
 שסיפור מאד אפשר צנזורים. של לנפשם

 הזה העולם של יחסו על הרבה השפיע זה
לצנזורה.

תל־אביב שיף, מידד

2215 הזה העולם


