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 חטי־ בל יש כי אם
 לנצל שתרצה •וייס

 החדש החופש את
 :זאת תעשה אל שלך,

 מסוכנות הנסיעות גם
 וגם טלה, לגני השגוע,

 טומנים שינויי״הפתע
 סכנות מיני כל בחובם

ל כדאי, פסיכולוגיות.
אנ להכיר זאת, עומת
ולהת חדשים, שים
 עיט־ בזהירות. חדשים בתחומים עניין

בידיך. קחה בדרכך, מזדמנת טובה קה

* * *
 הינה הנוכחית עבודתך

 תוצאות וחסרת קשה
 מחייב זה דבר כאחד.
 ויתר מחד, הגישה שינוי

 לנושא מצידך רצינות
 יי י־ ש גם מאידך. בכללו,

 חייך סידרי של כללי נוי
יש מצבך ש לכך יביא
הרומנטי, בשטח תפר.
מוצ שבוע היה לא עוד
 בן עבורך, יותר לח

 שם לו יקנו והכיבושים יוזמה מעט שור,
עבודתך. קצב את הקטן נוראי. זאב של

* * *
 מעניין שבוע לכם צפוי

פי מבחינה הן וסוער,
 מבחינה והן ננסית

שתע אפשר רומנטית.
כתו או בעזרת כסף שו

 רומנטי מקשר צאה
רו שהרפתקה ואפשר
ב לכם תעלה מנטית

 לא השתדל רב. כסף
 כספך לסכן ולא להמר

 אתה כי לצורך, שלא
מיותרות. כספיות להוצאות להיגרר עלול

תאוחים
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אתחיי גלות.

לש והכנה העז רצונך
 המתרחש את בסוד מור

ב זולתך, ובחיי בחייך
 האישי, בתחום עיקר
 לכך להביא צריך אינו

לח עצמך את שתנתקי
 על המחשבות מן לוטין

 כמו־כן היזהרי העבר.
ל מוגזמת מנטייה גם

 קטנים, שקרים השמעת
 להת־ סופם כידוע אשר

מבלי במלואו, ההווה
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 כחול. צבע לבשי בעבר. מדי יותר להגות
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ומפ ארוך מסע אחרי

 למצב חוזר אתה רך,
 השלווה רגיעה. של

 לתוך אט-אט, תחדור,
 עצמך ותמצא חייך

 כוח. של בעמדה
תהססי אל :לביאה

 הבוס אם להתפטר,
במי צרות לך עושה

 לא זה האישי. שור
 בחוזה־העבודה. כרוך

 לזינוק נועדו לא ו־ו׳ ה׳ יום :אריה בן
 היש. על לשמור דע העיסקי. בתחום

¥ ¥
במייו־ נוח יהיה לא זה

רוצה, אתה אם אבל חד,
להסתכן. יכול אתה

הריגעי, כאב־הראש
ה בטווח־קצר, הצרות

— שונאיך עם פגישות
 רק אם שקולים, אלה כל

ה על־ידי להתמיד תדע
וכוח־ הרציניים הישגים

 על־ידי שתפתח הרצון
בחייך. התפנית עצם
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מת אנשים הרבה שכל־כך על תתפלא
 נמנה שאתה איתך, הצרה להבינך. קשים

 הבודדים״ ה״זאביס על
ל לשתף מרבה ואינך

 הקרובים את אחרונה
 המעיקות בבעיות לך

 לך צפוייה באמת. עליך
 הקשורה פעילות השבוע

 מעשהו בעבודת־כפיים.
למ לו, יקר אדם של
 לכך. התכוון שלא רות

 בן־ את לעודד תצטרכי
 שבסופו בפעילות, זוגך
בספורט. עיסקו מאושרים. תהיו דבר של

מאזניים
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 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
 חדשים, באנשים בטבע, מרגוע למצוא

 זהו יפים• ובדברים
 להיות שצריך שבוע

ל :חצי־חצי מוקדש
ביי ולבילוי, עבודה

בי להסתכלות, חוד
 וכיוצא בתערוכות קור

 את תשקיע אם בזה.
 משני לאחד הזמן כל

תינזק. — התחומים
— לדאוג, תמשיך אם

לך. הזקוקים ינזקו י

* * *

 ונבחר מצומצם בפורום שהועלתה הצעתך
 הנימוקים נדחתה. —

 שיכנעו לא לדחייה
ברי כל אין אך אותך,

הח היא החלטה : רה
 דרך למצוא נסה לטה.

 שונה פיתרון או אחרת,
 הוא :קשת בת למצב.
 פלא כל ואין לך, קוסם
 חזק, אותו תיפסי בכך.

 מאופק ייעלם בטרם
י־ י׳ אדום. צבע י ליבש חייך.
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 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
לת מאוד קל במעשייך, ובלתי-קשורה

 או במלכודת אותך פוס
 לעשות אותך לחייב

 זה רוצה. שאינך מה
 לאוז- אומנם, מביא,
 ולאפס־מעשה לת״יד
רו מי אבל — מצידך

 הללוי הצרות בכל צה
 שתחשבי מוטב לכן,
רו אתם מה איתו יחד
וי מתוך באמת, צים
 לפחות או הדדי תור

 יחסכו ברורים דברים הדדית. הסכמה אי
תכלת. לבשי מצננת. הישמרי צרות. לכם
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בהחלט
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 היא נקלטת בה הדרך
הזרו הפחים ועל־אף

 היא — פניה על עים
 למה אותך תוביל אשר

 להשיג רוצה שאתה
 צריך שאתה ולמה

 עליך כי זכור לעשות.
 על כל, קודם לסמוך,
 גם נסה אבל עצמך.

 עד באחרים, להתחשב
 מתן אפשר. שרק כמה

 נעים מיקרה תגובותיך.
 לא אס להתגלות, עשוי ובלתי־צפוי

 או אישית איבה של כתגלית תיזהר
 לו תראי אל מיקצועית. קינאה של

לא־איכפתיות. פני העמידי נפגעת. שאת
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 לבדך לעמוד מסוגל שאתה בטוח אתה
 או אריה אשלייה. אלא זו אין :בלחץ

— לך לעזור עשוי שור
להר תסרב אם אבל
 המצב את לו אות

 יום אבוד. זה לאמיתו,
ה בתחילת ו-ב׳ א׳

 שפע לך יביאו שבוע,
 צריך הזדמנויות. של
 קטן מאמץ לעשות רק
 אותו לעשות אבל —

 תישאר אחרת באמת.
ומכאן. מכאן קירח
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מכתבים
־ )4 מעמוד (המשך

 הידיעה מכבר. לא שהתקיימה בוועידה
 אי־שביעות־ של רבה ״מידה על מוסרת
 בשל הוועד־הפועל, עובדי בקרב רצון״

ל ההסתדרות על שהיד, הרבות ההוצאות
 על לנו ידוע לא הוועידה. בשל בהן שאת

העוב לנו ידועות אך ״אי־שביעות־רצוך,
החשובות. והן דות,

 חש- על לישראל באו הוועידה משתתפי
 היו מאורגנת כקבוצה בואם בשל בונם־הם.

 קטנות בארץ וההארחה הטיסה הוצאות
 בתי- האורחים, לתועלת מהמקובל, בהרבה
 להשתתפות מוקדם כתנאי ואל־על. המלון

לת להתחייב נציג כל על היה בוועידה
 המסייעת לקרן־הפיתוח, דולר 2,500 רום

 לזוגות למשכנתות ההסתדרות קרן במימון
תר המשתתפים ברובם. חיילים צעירים,

והו לישראל, בואם טרם דולר 600,000 מו
 הוועידה. ימי בשלושת דולר 50,000 סיפו
 ה- לקרן דולר ממיליון יותר נתרמו כך

 התחייבו בנוסף ההסתדרות. של משכנתות
 בסך לתרומה בצוואותיהם, המשתתפים,

לכ ההופכת (התחייבות דולר 1,300,000
התורם). מות עם מזומן סף

הפ נגרמו לא להסתדרות כי ספק אין
 ההסתדרות — הוועידה בשל כספיים סדים
אור 500 של בואם ובעצם כספים, גייסה

הק להידוק תרמה ומקנדה מארה״ב חים
 אנו וישראל. אמריקה יהדות בין שרים

 לנו עוול שעשו לשמועות, להניח מבקשים
בפ ולהביא פועלים, אנו שלשמו ולעניין

הנכונות. העובדות את הקוראים ני
לפיתוח הקרן יו״ר סילק, ויליאס

ניו־יורק ההסתדרות, של
.מבינים בלי

 רשות שמשקיעה המאמצים כל למרות
ה נמשכת לכדורגל, וההתאחדות הספורט
ש שבשבת העובדה במיגרשים. אלימות

שנ במישחק שחקן־כדורגל נדקר עברה
וה גבעת־אולגה הפועל קבוצות בין ערך
ההס מאמצי כל כי מוכיחה עפולה, פועל
כדו נדקר שעברה בשנה לשווא. היו ברה
 ניצל השנה ואילו ברחובות, למוות רגלן

דומה. ממוות בנס רק אחר כדורגלן
 אינה הרכה היד ששיטת מוכיח, זה כל

 אולי חזקה יד גם אלה. במקרים מועילה
 את הופכים אם אבל מתאים. פיתרון אינה

 החיים, למרכז במדינה מישחקי-הכדורגל
 הספורט״, ״מלכת בכתר אותם ומבתירים

 חסרי־רסן משולהבים שאוהדים פלא אין
אלילי את לרצוח מוכנים ופרימיטיביים

מאכזבים. ש הם
 המתח את לרפות הוא הפיתרון לדעתי,

לש לא למישחקי־הכדורגל. מסביב שנוצר
 את להפוך ולא חיים, שידורים ברדיו דר

 הישראלית. החברה לאלילי הכדורגלנים
אלי להתייחם אוהדיהם גם יחלו כך, אולי

 בהם לנקום ינסו ולא בשר־ודם כאל הם
בסכינים.

 עכו דואק, משה
מניסה - ידין מיפזנת

צי בוודאי, במדינה, רבים אזרחים כמו
 הפרופסור של להחלטתו אני גם פיתי
 הפוליטית. לזירה כניסתו בדבר ידין יגאל
למע מחוץ שאישים לדעתי, הזמן, הגיע
 לחיים יחדרו הקיימים, המפלגתיים גלים

המ בהנהלת פעיל חלק זיטלו הפוליטיים
בב וייבחרו שיתמודדו אחרי כמובן דינה,

כאיש- עלי מקובל ידין דמוקרטיות. חירות

 ועקרונות־ הבנה בעלת כאישיות מוסר,
 רבות בה להסתייע יכולה שהמדינה ברזל,

נמ היא שבה זאת כמו משבר בתקופת
בהופעותיו דבריו, גם עלי נאמנו צאת.

ה בדבר האחרונים, בשבועות הפומביות
וחב פנים לבעיות שלו הליבראלית גישה

רה.
 ידין הניח כאשר שעבר, בשבוע והנה,
 הפוליטית לתנועתו המסד את סוף־סוף
שה האישים מרשימת נדהמתי החדשה,
במא אליו לצרף בחר הנכבד פרופסור

 שיגאל די כשלעצמי, לי, הפוליטי. בקו
 ראש זורע, מאיר (מיל.) לאלוף נזקק ידין

 פוליטי, כשותף מינהל־מקרקעי-ישראל,
 מפני כמו החדשה מתנועתו לברוח כדי

מגיפה.
 רק לא זורע מאיר מזוהה הציבור בעיני

 הגדולות הפאשלות אחת את שעשה כאיש
מדי את שמסמל כמי אלא בצה״ל, ביותר

 ממשלת־יש- של וההפקעה הנישול ניות
 הוא, אחראי רבים לדעת הנוכחית. ראל
 למאורעות-יום־הא- אחר, אדם מכל יותר
 זורע מאיר הסתיר לא בעבר בגליל. דמה

 ארץ- חסידי של לאלה זהות השקפותיו כי
הפולי הבשורה זוהי האם השלמה. ישראל

 להביא רוצה ידיו שיגאל החדשה טית
לעם?

 מי לך ואומר חבריך הם מי לי אמור
 כי סבורני העממי. הפיתגם אומר אתה,

 מאיר עם לבחירות יחד לרוץ בהסכמתו
 מונח, במקומו כאב-שכול שכבודו זורע,

 מוות של גזר-דין עצמו על ידין יגאל גזר
פוליטי.

חיפה גרוס, חנן
הארכיאו- שהוא שוב הוכיח ידין יגאל
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