
סוחיס
 א׳. גיוס לך

תצטער ולא

 לחבר בחביבות התנהג
 הוא אחרת לעבודה,

מ לסילוקן יגרום
 התחנף העבודה. מקום
 לא״נור־ שבוע !אליו

וטיו לבילויים מאלי
ה הטבע. בחיק לים

 לתת כדאי לא שבוע
כס לבעיות הדעת את

 וכה כה בין הם פיות.
 תחשבי ואם ייפתרו לא

 רבה עוגמת-נפש לעצמך תגרמי רק עליהן
 ניפ־ ערב יישארו. מקומם על והבעיות

 תסכימו אל רופא. של לביקורו יביא לא
ה לבעייה בנוגע לבית־חולים. להיכנס
תיעתר. היא דאגה, אל אתכם, מטרידה

¥ * +
בת־ שלך, הוא השבוע

אהבה אהבה, :שור
מרי אהבה. פעם ועוד

בן־זוגך, עם קטנה בה
ההתפיי בטוב. תסתיים

ו במהרה תבוא סות
 להתנהל ימשיכו חייכם

 בך לך, מנוחות. מי־ על
מפ שבוע מצפה שור,
 תקצור בסופו אבל רך,

הב התוצאות את אתה
 במי־ בכוחך, ולא במוחך השתמש רוכות.

הפ השבוע לך צפויות הרומאנטי שור
 הן אם בך ורק אך תלוי זה אך תעות,

זרועותיך. לתוך בשל כפרי תיפולנה

 עלול שלן חשוב גילוי
 בקאריירה אותך לקדם

ל נסה המיקצועית.
האנ מן כמה על וותר
 לך המספקים י שים

ביני יש אינפורמציה,
ל המנסים כאלה הם

לק נסי אותך. הטעות
 את לו ההיתר את בל

 סיכוייך השבוע מצפה,
בפ עומד אתה רבים.

 שיתגלה רציני אתגר ני
 — בו לעמוד השתדל

 שעשית השינויים ימין. סוף עד כך על
מעריצים. לך יוסיפו החיצוני׳ במראך

* ¥ *
מק לקית בה המחלה

 אורח ניהול עליך שה
תת אל סדיר. חיים

כרוני. לא זה ייאש,
 עימם חדשים, ידידים

האחרון, בזמן התקשרת
 על להתגבר לך יעזרו

 אותה בחורה קשייך.
 שעבר בשבוע היכרת
 חייך למיסגרת תיכנס
 אל מקצה אותם ותשנה

 בסביבה לא אושרך את לחפש נסי קצה.
 הסיכויים כל כה. עד לחפשו נהגת בה

 השבוע, בסוף חיפושיך מטרת את למצוא
עייפה. רק חולה, אינך את עיניים. פקחי

+ ¥ -¥■
להת תלך אל ! סכנה
 או א׳ בימים בים רחץ

 לשייט. תצא ואל ב׳,
 קצת קחי :בת-אריה

תת ואל תנוחי, חופש,
 הכרונית לעייפות ני

 למחלה ליהפך שלך
בידו מבחינה ממש.
 מצויין שבוע זהו רית,
הפליר משעשע: ואף
האה מן חזקים טים
 שישי״שבת של והבילויים הכאובות, בות

 לא השתדל הלימודים. מן מרתקים
מב בחינות: או לימודים להזניח

מכריע. שבוע זה יהיה לימודית חינה

¥ ¥ *
 שאסור העובדה למרות

ה אלה על לסמוך לך
מפ הצעות לך מציעים

 יתחיל השבוע תות,
כלכלי, שיקום תהליך
שקו שהיו מכם לאלה

 כספיות בצרות עים
 טוב בייחוד, רציניות.

 ובמיוחד השבוע סוף
מת אינו ג׳ יום ו׳. יום
 יש :לרומנטיקה אים

תוכל אך עוינות. השפעות מדי יותר בו
האהבה. בשטח מוצאי־שבת, על להמר

גתוגה
 - באזגזסט 22
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הדי להתגשם. משאלותיך מתחילות השבוע
 * עב־ אליה החדשה, רה
 לשיפור לך תגרום רת

 בת־ או בן עם היחסים
 מאזניים, בן לך זוגו.

 הפתעה השבוע מצפה
מ עקרב, מזל בן מצד
 לשום ציפית לא מנו

 אתה אם חיובית. פעולה
 לך כדאי להמר, אוהב

 לשים־ השבוע במיוחד
האדום. לצבע רק לב

* * *
 לן לעלות שלן האחרון להישג תתן אל

הר שיש זכור : לראש
המו אנשים מאוד בה

 אם אותך, לדכא כנים
ראש. מדי יותר תרים

מק פגישה בת-עקרב
 תביא המים ליד רית

 ל- חברה, עם למריבה
מופ יחסים ריקמת

 עם ובלתי-מובנת לאה
 ל- חשבת אותו גבר

לחלוטין. בלתי-מושג
 במעמדך. ניכר ולשינוי ארוך למסע היכוני

¥ ¥ *
 טכניים, בקשיים להיתקל השבוע עלול אתה

נקו באי־אלו ולשגות
בחשיבו מישניות דות
 סוף תחליט אם אך תן,
העניי את לקחת סוף
 יעמדו לא לידיים, נים
ה אל בדרכך אלה כל

ה הפירות את הצלחה.
 לקצור תוכל ראשונים

 זה. שבוע בסוף כבר
 כך כל את — קשת בת

 שאת להסתבך, מפחדת
פז. הזדמנות מחמיצה

.<:וםגיו<.<■^ ̂ו
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תשתלם. הוותרנות
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הרבה בה.

 למרחקים, נסיעה כוללות תוכניותין אם
לממשן. הזמן עכשיו
ש חושב שאתה רומן
באופק, מסתמן הוא

חדשה. רוח בד מפיח
ה תקוות, תתלה אל
שלו. את יעשה זמן

מ זה שנרקמה ידידות
 בת לבין בינך כבר

 רבות לך עוזרת טלה,
ם מי ך אלה, בי ני הינ

 תזלזל אל ממנה, זון
בכתיבה. השבוע לעסוק

¥ ¥ ¥
 שוב לאחרונה חדור היית בו כוח־האיתנים

 !היזהר אבל בך. גואה
 בשום תצליח לא הפעם
 תשקול לא אם דבר,
 בת־ צעדיך. את היטב

ב עצמך את קחי :דלי
 לו להראות נסי ידיים,
 שאין מדי, גאה שאינך

 אולי כלל. לו בזה את
 או ביישן סתם הוא

 גם קורה זה נבוך?
״ עיסקה הגברים. אצל

בצרות. אותך מסבכת בלתי־כדאית
¥ ¥ ¥

ש להיווכח עשוי אתה השבוע בסוף
 שינויים בהדרגה חלים

בהשקפו משמעות רבי
 בכלל החיים על תיו
 בחיים ייעודך ועל

מח תחילת זו בפרט.
קצר, אסטרולוגי זור

 לגלות עשוי אתה שבו
שמ כשרונות בעצמך

בקיו חשדת לא עולם
ה לדחפים תן מם.

 אותך לסחוף פנימיים
להצלחה. יגרום וודאי וזה זה, בשטח

 ־ בינואר 20
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מכתבים ך—

הסמוייה ח3הכוו
 ב־ נטייה הסתמנה האחרונים בשבועות

ה מיפלגת ועידת רקע על הזה, העולם
ב ראש־הממשלה של לצידו לעמוד עבודה,

ה ראשות על פרס שימעון עם התמודדות
 הוצהר ואף סוד, בגדר אינו הדבר מערך.
בעיתון. על־כך
 את להבין היישוב מן אדם על יקשה לא

לה הזה העולם את הדריכו אשר המניעים,
 של לטובתו הגדולה השפעתו את טות

זה. במאבק רבין,
 וחבריו, אבנרי אורי של השקפתם ידועה
 של היונית לעמדה הרעיונית וקירבתם

 שלאורי בנוסף, לי, נראה ראש־הממשלה.
 בשל לרבץ, יותר גדולה סימפטיה אבנרי
 (להבדיל הצה״לית. במערכת המפואר עברו

הביטחונית). המערכת מן
 במיפלגת ה״הכרעה״ שנסתיימה משעה
 — חדש סוס על הזה העולם עלה העבודה,

 נושא תרתי־משמע: זו, ו״עלייה״ ד״ש.
לכות עלה — לשינוי הדמוקרטית התנועה

 ד״ש, על ״עלייה״ !בשבוע שבוע מדי רות
 בפירטי ודיקדוק לעומק, חפירה של במובן

באישיה. ובפרט התנועה של המערכת
 את להבין לי קשה משיג, שמוחי ככל
 התופעה מאחרי המסתתר האמיתי המניע
 לישראל תוכנית החוברת את קראתי הזאת.
 ולא תנועתכם, על־ידי שפורסמה אחרת

 בין פחות) אף (או תהומי בניגוד הבחנתי
 תנועתכם. לשל ד״ש, של נקודות־השקפה

 שאתם הביקורת מוכיח, אומנם והדבר לכן,
 כי־ ,מהותיים נושאים על אינה נושאים

ש התנועה אישי על חריפה ביקורת אם
 ועל נבחרים, במוסדות אותה לייצג אמורים

התנועה. שבתוך הפנימיים הוויכוחים
העומ גם במדינה, אדם כל שכמו ברור

 כלשהי בצורה קשורים היו ד״ש בראש דים
ש מה אך ממנו. ינקו אף ואולי למימסד,

ש למה הגיעו שהם הוא, כולם את מאחד
 כישוריהם־הם. בזכות עצמם, בזכות הגיעו
 ש״צנחו״ נגדם, שטוענים אנשים, אותם

מ חיו הם :הגדול ייחודם זה לפוליטיקה,
 המיפלגתי, למנגנון מחוץ לפוליטיקה, חוץ
 טעויות מחדלים, לשום כבולים אינם ולכן

לווי ואשר בעבר. שנעשו הסתאבויות או
 אנושי דבר זה הרי התנועה, שבתוך כוחים

קבו בכל דמוקרטית, בחברה מקובל ואף
ה את לראות יש שמתאגדת. אנשים צת

 ואומנם, מתוק״. יצא ״מעז מבחינת דברים
ה את וחישלו פירות, הניבו אלה ויכוחים
יותר. עוד תנועה
ובמהו בגודלה הראשונה, התנועה זוהי

 וחדשניים נעלים ברעיונות שדוגלת תה׳
שוו עקרון גופה: על אותם ומיישמת —
 הפנימיות הבחירות עקרון האפשרויות, יון

וכד. הדרגות בכל המיושם והחשאיות
 התנועה של והשקפותיה האלה, המעשים

 רצונותיו מעיקרי הם לשינוי, הדמוקרטית
 בלי במדינה, החי ישראלי כל של ומאווייו

עדה. או דת גיל, הבדל
שעי הצדק מן זה שיהיה סבורני ולכן,

 למימוש ידו יתן זה, כמו ומשקף ידוע תון
 האדרת על־ידי העם מרבית של שאיפותיו

 ויכולה אלה עקרונות שנושאת התנועה
שי כל לפני העמידו להיפך. ולא ליישמם,

הלאומית. המטרה את — קול
כפר-סבא אטשטיין, מוטי

יוצאת־דופן? דמות
 כ־ שתואר ידלין, אשר מישפט אחרי

קט לצטט אולי ראוי בנינו,״ מטובי ״אחד
 ,1969ב־ עליו שנכתב ממה נבחרים עים
הדברים חברת־העובדים. מזכיר היה עת

 (בהוצאת תש״ל ידיעון בסיפרון פורסמו
 יד־ ״אשר לשונם: וזה אחרונות) ידיעות

האנשים ואחד העובדים חברת מזכיר לין,

(להכפ זו תוכנית של לגיבושה האחראים
ההס המשק של התעשייתי הייצור לת

ה בנוף יוצאת־דופן דמות הוא תדרותי),
 מופיעה בהמשך ההסתדרות.״ של אנושי
 המישפט ובסיום, שמילא התפקידים סקירת

 לבעיות ידלין אשר של ״גישתו :המרשים
 יותר ממלכתית היא ממלכתיות כלכליות

 לא שגרם דבר בהסתדרות, עמיתיו משל
 לחילוקי-דיעות.״ פעם

ההיסטוריה. כבר שפטה העובדות את
 כשכתב המחבר התכוון למה מעניין: אך
ממלכתית?!״ ״גישה על

תל-אביב שלזינגר, נתן

לשילטון סמי
 תוכנית־הטל- בעיקבות רעיון. לי בא
 מר את לבחור צריך כותרת, עלי וויזיה

ישראל, כראש־ממשלת שרון־פלאטו סמי
ש בעולם מקום לכל נציגיו את ולשלוח ׳

 תהיה יקרה? מה יהודים. ריכוז יש בו
גדו עלייה תבוא מקום, בכל אנטישמיות

ה ארצה, כמובן יבואו היהודים כל לה.
גואל. לציון ובא תפרח ארץ

 מלירה אגורות 40 כל הרי !זהירות אך
 סיוע־חוץ. או ״שנור״ כספי הם ישראלית,

 הרבה מסוכן זה בכלל, ? לתרום יישאר מי
 לאכול עלולים עוד אנו — ביחד יהודים

 מוטב לא האם טוב. לנו כשיהיה זה את זה
 אף אולי או שהוא? כמו המצב שיישאר
 כושל ניהול על־ידי הירידה, את להגביר

 איני ? תורמים יותר שיהיו — המדינה של
 עם להתייעץ אלך מהסבך, לצאת איך יודע

פלאטו. מר
צפת ג., י.

 התמונות את במו־עיני ראיתי אילולא
 ),2062 הזה (העולם סטאשר ג׳ו מהלוויית

 הגדול ג׳ו את לצרף לסמי מציעה הייתי
 ארצות- של לסנאט גם ולרוץ לרשימתו,

 הציונים צמד לנו פותר היה כך הברית.
אחת. במכה בעיות שתי הנ״ל הדגולים

רחובות דינור, ירדנה
מלכ לחלוטין. שקוף הצרפתי התרגיל

 אצלם. פלאטו־שרון את רצו לא הם תחילה
 ממנו... להיפטר שהצליחו עד הכל, אחרי

ב אחד פלאטו ש״טוב ידעו שהם מה־גם
 ישראל.״ על אמברגו מעשרה — ישראל

 אותנו חיממו אבו־דאוד, את עצרו הם לכן
 לעצמם הבטיחו כך אותו. שיחררו והופ —
ב פלאטו את — וגם ערבית, אהדה גם

לנצח. ישראל
 חיפה מיכאלי, יהושע

נולומב לבית ההנדה
 יד־ דליה הגברת של לריגשותיה בקשר

 פוסט בג׳רוזלם במלואם שפורסמו כפי לין,
אומרים״). הם ״כך ,2061 הזה (העולם

 או (גולומב), ידלין שהגב׳ חושב אני
 את חושבת שהיא או מדי, תמימה שהיא

 מעניין גמור. למטומטם הישראלי הציבור
 חלם מדינה של סוג איזה על לדעת: אותי
 יכול אדם שבה מדינה על גולומב? בית

ב הפרטי, ולכיסו מיפלגתו עבור לגנוב
 ״בית על שבדברה מניח אני ? חופשי אופן

 אליהו האם אבא. על חשבה היא גולומב״,
 אשר כמו שאנשים רוצה היה ז״ל גולומב

)8 בעמוד (המשך
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