
לק לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
 חוא לך. הנוגע בכל הבנה ולגלות ראתך

 את להסתיר יופל לא
ש בשתבחיני מבוכתו

 יום אליך. נמשך הוא
 השיל־ יום הוא רביעי

 מעורער הבלתי טון
 ביום עשוי הוא שלך.

 מה לכל להסכים זה
אפי רוחך. על שעולה

 חיצייך את לקבל לו
 לו תספרי אל השנונים.

שהיכרת. הידיד על
* ¥ ¥

 בעל כיום לך להתגלות עשוי בחודש 11 ה־
 הקשור בכל משמעות

הרומנטית. לפעילותך
 יותר לו שיש תיווכח

ששי־ ממה ידידי־אמת
 שימושיות מתנות ערת.

חיי־חב־ אותך. יפתיעו
יסי ונעימים עליזים רה
 מבעיות דעתך את חו

 טוב שבוע היוס־יום.
 עם התקשרות לחיסכון.

 עשר בתולה, מזל בן
מועילה. להיות ייה

¥ ¥ ¥
גר האחרון, בזמן ששמעת משונות דיעות

 מהפכת״ער- אצלך מו
שו להיות ורצון כים,

 במרכז אקסצנטרי, נה,
ל תיתן אל העניינים.

את שסובב אדם אותו
בדברי כה עד ראשך

 נוהג שהוא החבלים
 להמשיך לך, להשמיע
 מה כל זאת. ולעשות
ל הוא לעשות שעליך

עצמך. עם ישר היות

? י/'
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 נשקפות לו גס

:פחות חמורות
 כי אם כלשהן, סכנות

 יש אס היזהר במיוחד
 עם בעבודה עסק לך

 מכשירים או מכונות
 אל וחשמליים. חדשים
תת ואל לחובות תיכנס

 מלבד כסף. על חייב
 תא־ טובה אווירה זאת,
 :סרטן מזל בני את פוף
של בשורה ייתקלו הס
מעניי אנשים של מה

 במישור במיוחד נים,
נבון. היה הרומנטי.
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 סוף !לא״נורמלי שבוע

 אליו הדבר את להשיג
 רב. כה זמן שאפת

 מברק-שווא חיזהר אך
 עיניך את שיסנוור

 כי להאמין לך ויניח
מ הכל יתנהל מעתה
הת חד־וחלק. עצמו,

ה כבר איפוא, חל,
 דרך בהתוויית שבוע,
 ואל לעצמך, חדשה

ש מה לזנוח תיתפתה
קשה. עבודה לך נראה

¥ ■*

הצלחת סוף

הבע׳
לה,

 בתו־ בן השבוע, במרכז העומדת יה
 תעשה אשר כל בריאותך. היא

 כל ממויין, — לשיפורה
לפ עלול תעשה אשר
 מן מסוכן — בה גוע

לרופא, גש הרגיל.
 ואל שיגרתית. לבדיקה

הבי פוליסת את תזניח
ה־ הצלחתך בגלל טוח

והאמנותית. ■ עיסקית
 גם הפתעות לך נכונו

— הפיננסי במישור
מהימורים. היזהר אך
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 להיכנס לא תיזהר אם
 בהם למקומות־עבודה

 חל־ עליך ליפול יכולים
 להסתבך ולא קי־מכונות

 או הדרכים בתאונות
יע — עבודה תאונות

ב השבוע, הכל, בור
 בריאותך רב. שלום
 אך תקינה, לא עדיין
 החיים, בקצב שינוי
שי והרבה דיאטה מעט

מחודש. לאדם אותך יהפכו צורך כשיש נה

הוומ״ס
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 הישגת !ברכות צרור

 אם אפילו מטרתך, את
 הבט אך הקשה. בדרך

בה הדרך :אחורה
ר־ גוויות רצופה עברת

 ופגרים על־ידך, מוסות
 ללא- התעללת בהם

הקשי תמיד לא רחם.
עקרב, במקומה, חות
מע בכל אנושיות מעט
 חוג את תגדיל שיך,

 של הזעום חמיספר את ובעיקר מכריך,
ה ״חברים״. מכנה אתה אותם אלה
 בשיפת-הים, פגשת אותה בלבן, נערה

כלבבך. נערה היא בבית-הקפה, או
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 חשובה בלתי תקרית
ל אצלך לגרום עשוייה
 כסף: תבזבזי אל משבר.

ל להיכנס עשוייה את
 חוסר־פעי״ של תקופה

 או תזהרי לא אם לות,
 עם בקשר תבואי אם

 משום הלא־נכון. האדם
 להתחייב לא מוטב כך,

תחלי אס ארוך. לטווח
י■ או א׳ בימים לנסוע טי
 יהיה לא חשוב דבר ששום היזהרי ב׳

 בייחוד גניבה, מפני הישמר במסע. תלוי
 ארוכים. למרחקים לנסוע עלולה את אס
אדום. או חום בצבע בגדים לבשי קשת, בת

1 ¥ ¥ ¥
מס שאתה איך מוזר
 בתככי- הזמן כל תבך

 כל כאילו ז לא הזולת,
עליך. אהוב היה זה

 שונאים אתם אבל
 בני כן, לא תככים,

ח את נו, ז גדי
 זח נגלח. לא סוד

 לעומת בינינו. יישאר
להתרענן כדאי זאת,

טיו או נסיעות במעט
 :גדי בת חשובה, שלך הבריאות לים.

 הישמרי בייחוד — עצמך על שימרי
צי במקומות בעיקר מידבקות, ממחלות
 הים מי כי בים, להתרחץ הרבי בוריים.

 אדום, לבשי טוב. עליך ישפיע המלוחים
מזיק. זה חברתך. את תחקי ואל

¥ ¥ ¥
 הזהרתי אבל מצטער,

 שבוע זה אין אותך:
שי או מסעות לערוך
 אס מרחיקי־לכת. נויים

 מיס־ על לשמור תוכלי
 בה לזו דומה גרת־חיים

 בתנאים כה, עד היית
 במיקצת תקלי חדשים,

 — לא אם הבעיות. על
לחלו שתסמכי מוטב

 איש של שיפוטו על טין
 בשום להגזים לא — העיקר בעל־שיקול.

 לך מגיש הבא ב׳ יום לריב. ולא דבר
 מכתבים תכתבי אל נדירה. הזדמנות
ובא. המתקרב חמישי ביום חשובים
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 לא עדיין אתח אם אז

 גם לעשות, מה יודע
 ידידיך של עצותיחם

קצר מסע יעזרו. לא
 לקרב עשוי מהנה אך

צי שלא לאשח אותך
מעו עוד לפגוש פית
הטי מן אתה אם לם.

 בית האוהבים פוסים
חופה. לך צפוייה —

חדש בגד :דגים בת
 דרך בפנייך יפתח הוא השבוע. חיוניי-

וזה — לנקוט שחשבת מזו שונה
ותאו מיכאניות תאונות !זהירות כדאי.

טוב. לא להסתיים עשויות חשמל נות

י נ ו
אר 20  ־ בינו
אר $ו בפברו

מכתבים
הבטיחה כולדה

 ידלין, אשר פרשת של בשיאה כי זכורני
שהו זו עדיין היתר, העיתונות כאשר
 התבטאה מישפטי־לינץ/״ ב״עריכת אשמה

 מאיר, גולדה הגברת לשעבר, ראש־הממשלה
 יש ״אם הבא: בנוסח פומבית, בהופעה

 במד אשם, ונמצא סרח שאכן איש־ציבור,
 בכיכר־דיזנגוף״ אותו תולה הייתי ידי

).2048 הזה (העולם
 הידיעות לכל שהוא ידלין, שאשר כיוון

 בית־ על־ידי אשם ונמצא סרח איש־ציבור,
 עד ידועה מאיר שגולדה וכיוון המשפט,

 הבטחותיה, את שמקיימת אשד, בתור עתה
 :ובתחינה בבקשה אליה לפנות רוצה הייתי
 בכיכר־ ידלין את תתלי אל גולדה, ״אנא,

 הנמהרת, מהחלטתך בך חיזרי דיזנגוף.
 העניקי רע. שם למדינה להוציא העלולה
 עליו שיטיל בעונש והסתפקי חנינה, לידלין

בית־המישפט.״
תל-אביב חסין, משה

ואמץ! חזי!
 זה במיקרה אבל זאת, לעשות ׳נהוג לא

 ולכל הזה להעולס ברכות :מהנוהג אחרוג
ידלין. אשר של הרשעתדבדין עם עובדיו,

 ירושלים אברהם, פ.
 הביאו שגילוייו לביב, ליגאל הכבוד כל

 כספי שוד של והשיטה הקשר לחשיפת
 ספק אין העבודה. מיפלגת על־ידי המדינה
 היינו לא שלו, כתבות־השרשרת שלולא
 גם קשורים הזה המלוכלך שבעסק יודעים
ומכובדים. גדולים

נס־ציונה אוחנה, מרדכי
 של דבריו הדי באוזני מהדהדים עדיין

 שבה שלו, בר,ופעת־ה,טלוויזיה ידלין אשר
 שפירסם ההאשמות לכל והתכחש הכחיש
 בוץ. בכם לזרוק וניסה נגדו, הזה העולם
 מה שכל במדפיו מודה הוא עתה, והנה,

 השאלה אמת. למעשה, הוא, נגדו שנכתב
 תצא האמת כי מראש ידע לא האם :היא

 ויטשטשו עליו יחפו כי קיווה האם י לאור
 הסכים הקיצין כל כשכלו ורק מעשיו, את

באשמה? להודות
 האמין ידלין אשר שקרה. מה זה לדעתי,

 ותושיט לטבוע, לו חתן לא שהמיפלגה
 כך, סבור היה לא אם להצילו. כדי יד לו
 בכל שכזו בעזות־מצח לכפור מעז היה לא
נגדו. שנכתב מה

תל-אביב אבירן, צבי
לנצחונכם! הידד

חיפה אורן, מאירה
 רק לא ידלין אשר הודה בבית־המישפט

 ומשהו אלף מאה של בסכום שוחד בנטילת
 מה על גם סיפר הוא הטוב מרצונו לימת.

 כי דהיינו, בכתב־האישום, כלול היה שלא
 מיליוני עוד העבודה למיפלגת העביר
 ואיש סיפר, לא ידלין אשר אבל לירות.

 את לקח מניין כך, על אותו שאל לא גם
העבו למיפלגת שהעביר הלירות מיליוני

בסכו ■שוחד לו לשלם שנאלצו הם מי דה.
 הודה למעשה, בכך, גדולים? כה מים

 מכפי יותר הרבה חמורה שאשמתו ידלין
 מסכום אם שכן, בכתב־ר,אישום. שפורט

 כמה לכיסו שילשל ל״י אלף 120 של
 לעצמו לקח כמה לחשב קל ל״י, רבבות

ל״י. מיליוני של מסכומים
לפ ידלין מאשר לתבוע חייבת המדינה

 וממי ותבע, שגבה הסכומים כל את רט
אותם. לקח

בת-יס כן־יהושע, אדי
 של הודאתו בעיקבות אותי שמטריד מה
 גם אם הוא בבית־המשפט ידלין אשר

 היו בלאס־וואגאס שלו מישחקי־הרולטה
 למיפלנת כסף לגייס ניסיונותיו במיסגרת
העבודה.

גן רמת־ שדום, י.

? יותר שווה מי
 שנדחקו הרבבות בין הייתי אני גם

המ בית־המישפט ■של הצרים במיסדרונות
 לכך. סיבה היתד, טוב, בתל־אביב. חוזי

 אבל השמועות. אמרו כך מודה, ידלין
 היה האולם כי להיכנס, נתנו לא השוטרים

 ידלין. מישפחת ובבני בעיתונאים מלא
 יכולים לא כמוני, סתם, שאזרחים הבנתי
טל יש זר, בשביל כי כזה, דבר לראות
 רואה אני ופתאום בחוץ חיכיתי אז וויזיה.
 כובע עם ואפילו חיילת בבגדי יפה, בחורה

 עדין בעיכוס לה פוסעת חיל־הים, של
 השוטר המישפטים. אולם של הדלת לעבר
 היא אבל לצעוק, במעט התחיל בפתח

באוזן. משהו לו ולחשה ראשה את קירבה
 לפתוח מיהר ההוא אבל לא, או תאמינו

 בעוד אדום, שטיח ופרש וכמעט הדלת את
 השופטת, לישכת אל היישר לה פוסעת היא

בן־עיתו. הדסה

 היא למה ? זה ״מה :השוטר את שאלתי
 הבת שזאת לי מגלה ההוא אז אני?״ ולא
שמה. אורלי בן־עיתו, השופטת של

 שיש להבין, יכולים אתם וגם הבנתי, ככה
 ■שווים גם יש אבל החוק, בפני שווים
יותר•

 פתח״תקווה גודניק, איתן

פלישווים עם גפיטי תמות
 גולומב אליהו של בתו ידלין, דליה

 גיסתה ידלין, אשר של ואשתו־בנפרד
 נוגע־ללב, במיכתב בשעתו, אותנו, לשכנע

 שני. דרייפום אלא אינו ידליו אשר כי
 ידלין, של הידועה־בציבור ליבני, טליה גם

 התנהגותנו על מוסר הזמן כל לנו הטיפה
 שלא לנו ־שהבטיחה היא זו היתה כלפיו.

 אומנם אם במדינה, אבן על אבן להשאיר
 את מימשה והיא ידלין. עם הדין ימוצה

 זו היא ליבני שטליה נראה הבטחתה.
 ״תמות של שיטה לנקוט בידלין שדחקה

פלישתים.״ עם נפשי
 מעט לא ידעה היא הסימנים כל על-פי

 אם ידלין, אשר של הפליליים מעשיו על
 התנהגות זו האם זאת. להבטיח יכלה

 כזאת ועוד בישראל, לעורכת־דין הראויה
 סבור אינני ? במישרד־הביטחון המועסקת

בגין לדין ליבני טליה את להעמיד שיש

ליבני ידלין, ידידת
וטראגית אנושית

 נהנתה שהיא למרות ידלין, אשר של מעשיו
 אבל הרוויח. שהוא מהכספים ספק ללא

 תבדוק עורכי־הדין שלישכת מציע הייתי
 של חקירתו בתקופת בהצהרותיה, אין אם

 הולמת שאינה התנהגות משום ידלין, אשר
עורכת־דין.

תל־אביב אדימלד, כרוך
 המישטר של קורבן הוא ידלין אשר

 כשאווירה זו, בשעה שגם דומני והשיטה.
חיי המדינה, את מציפה שימחה־לאיד של
 בדמויות בהערצה להתבונן אנחנו בים

 ולא ידלין אשר של לצידו שהתייצבו
 לו שמרו אלא לעזאזל, להישלח לו הניחו

 ללגלג אפשר האחרון. לרגע עד אמונים
 כל שנשמר העמוק הריגשי הקשר על

 ליבני. טליה לידידתו, ידלין א-שר בין הזמן
 לליגלוג. מקום כל כאן אין לדעתי, אבל

 הטראגית האנושית הדמות היא ליבני טליה
 על צל״ש לה ומגיע הפרשה, בכל ביותר
 כלפי שהפגינה והחברות ההומאניות מידת

ידידה.
הוד־השרון בדאון, אסתר

 שהכריז רב־חובל כאותו נהג ידלין אשר
האונייה. את והטביע לעצמו!״, אחד ״כל

 קוית־חייס כגימין, אלי
בלתי־זהידות הצחדות
 חוף־ נשיא עם רבין של בפגישתו

 בין ראש־הממשלה נשאל בשווייץ, השנהב
 למען הישראלית המועצה על השאר,
ישראלי־פלסטיני. שלום

 הוא לדבריו, לאקונית. היתד, תשובתו
 מתי־ ■שרק לעמיתו שהעיר בכך הסתפק
 חברי עם נמנים הישראלי בציבור מיספר

חסר־חשיבות. גוף זהו ולמעשה הקבוצה,
היתד, לא האם היא, המתעוררת השאלה

 מה ? וחסרת־היגיון נחפזת תשובה זו
להשכין המעוניין למנהיג, נתנה שהיא עוד
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