
 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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 לרוחך בהחלט היא נקלטת בה הדרך

הזרו הפחים ועל־אף
 היא — פניה על עים

 למה אותו תוביל אשר
 להשיג רוצה שאתה
 ולמה

לעשות.
לסמוך,
עצמך.
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תאומיס

 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 :סרטן בת למצב.
 פלא כל ואין לך, קוסם
חזק, אותו תיפסי בכך.

 מאופק ייעלם בטרם
אדום. צבע י ליבש חייו.
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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

* ♦ *
מת אנשים הרבה שכל־כך על תתפלא
 נמנה שאתה איתך, הצרה להבינך. קשים

הבודדים״ ה״זאבים על
ל לשתף מרבה ואינך

 הקרובים את אחרונה
 המעיקות בבעיות לך

 לך צפוייה באמת. עליך
 הקשורה פעילות השבוע

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

בן־ את לעודד תצטרכי
 שבסופו בפעילות, זוגו

בספורט. עיסקי מאושרים. תהיו דבר של
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 במייו־ נוח יהיה לא זה
רו אתה אם אבל חד,
 להסתכן. יכול אתה צה,

ה הריגעי, כאב־הראש
הפ בטווח־קצר, צרות

 — שונאיך עם גישות
 רק אם שקולים, אלה כל

 על־ידי להתמיד תדע
 ו־ הרציניים ההישגים

 ע״י שתפתח כוח־רורצון
 בחייך. התפנית עצם
 תראי אל מאזניים בת

של פנים העמידי געת,

מאזניים
ר 2; ב מ ט פ ס  ־ ב

בר 22 טו ק או ב

 נפ־ שאת לו
לא־איכפתיות.
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 צריך שאתה
 עליך כי זכור
 על כל, קודם
גם נסה אבל

 עד באחרים, להתחשב
 מתן אפשר. שרק כמה

 נעים מיקרה תגובותיך.
לא אם להתגלות, עשוי ובלתי״צפוי

 שלך. אישית איבה של כתגלית תיזהר
¥ ¥ ¥

 בחשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
לת מאוד קל במעשייך, ובלתי-קשורה

 במלכודת אותך פוס
 לעשות אותך לחייב או

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

 הללו? 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

ומפ ארוך מסע אחרי
 למצב חוור אתה רך,
 השלווה רגיעה. של

 לתוך אט״אט, תחדור,
 עצמך ותמצא חייך

כוח. של בעמדה
תהסס אל :עקרב

 הבוס אם להתפטר,
במי צרות לך עושה

 לא זה האישי. שור
בחוזה״העבודה. כרוך

 לזינוק נועדו לא ו״ו׳ ה' יום :עקרב בן
היש. על לשמור דע העיסקי. בתחום
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לש והכנה העז רצונך
 המתרחש את בסוד מור

ב זולתך, ובחיי בחייך
 האישי, בתחום עיקר
 לכן 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 ההווה, את חיי :קשת בת גלות•

כחול. צבע לבשי בעבר. מדי יותר להגות
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 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
 כספן לסכן ולא להמר
 אתה כי לצורך, שלא

מיותרות. כספיות להוצאות להיגרר עלול

¥ ¥1 ¥1

 הינה הנוכחית עבודתך
 תוצאות וחסרת קשה

 מחייב זח דבר כאחד.
 ויתר מחד, הגישה -שינוי

 לנושא מצידך רצינות
שי גס מאידך. בכללו,

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

 שם לך יקנו והכיבושים יוזמה מעט דלי,
עבודתך. קצב את הקטן נוראי זאב של
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הסי כל יש כי אם
 לנצל שתרצה כויים

 החדש החופש את
זאת: תעשה אל שלך׳

 מסוכנות הנסיעות גם
 וגם טלה, לבני השבוע,

 טומנים שינויי־הפתע
 סכנות מיני כל בחובם

ל כדאי, פסיכולוגיות.
אנ להכיר זאת, עומת
ולהת חדשים, שים

 עיס- בזהירות. חדשים בתחומים עניין
בידיך. קחה בדרכן, מזדמנת טובה קה

וובזזבים
פזסטיגי מיהו
 מנסר, הוא לשילטון בגין מנחם עלז־, מאז

 פלסטינים. איין כי פולו העולם את מנע ליש
 מדיניות שיל מעקרוניות־והיסיוד אחד גם זהו

 ביטוי לידי שבאו כפי ממשלתו, מדיניות
ל ראש־הממשלה יועץ של ב״הנחיותיו״

 דיין משה שר־החוץ חזר והנד״ הסברה.
 נייר־עבודה, עמו והביא מארצות־הברית

 כי ארצות־הברית ממשלת עם מוסכם בו
 המייש־ במיסגרת ישתתפו דגבה :בוועידת

פלס ״ערבים גם המאוחדת הערבית לחת
 להסביר בגין מר צריך עכשיו טינים״.

 של לשיתופם להסכים אפשר איך לעם
 הם ואם קיימים. שאינם ערבים־פלסטינים

 ולדבר לשבת אפשר אייך קיימים אינם
? איתם

נתניה גרוס, יהושע

ל כפר הופך :במדינה שמתרחש מה
ול להסביר צריכים -ודיין בגין פארסה.

פלס של להכללתם הסכימו מדוע שכנע
שבתוכו והמערך, ז׳נבה בוועידת טינים

 נגד עולמות מרעיש מפ״ם, גם נמצאת
וש אותנו רימו שלא בטוחים אתם זה.

במדינה? מהפך היה באמת
תלא־ביב נחום, כ.

 משה חיווה בעבר מראיונותיו באחד
 משהו היא ש״המילחמה דעתו את דיץ

 מדרבן העם, של המוראל את המעלה
ולפעי אחים לאחוות עליון, למאמץ אותו
 הכרזותיו למישמע ועתה, נמרצת.״ לות
 להיווכח יכולים אנו הנוכחי שר־התוץ של

 זה שמצב ביותר סביר סיכוי לגו שיש
 מנת יהיה ונימרצת כוללת מילחמה של

רחוק. כך כל הלא בעתיד גורלנו
 מניעת למען שלא כיום יודעים רבים לא

בקדחת ופועלים משתדלים אנו מ״לחמה
 הפסיכולוגי הרקע הכנת למען אלא ניות,
 מצד וחומרית מוסרית תמיכה ׳והבטחת לה

לישראל. בעולם השפעה בעלי גורמים
 שהיא מראש מכריזה ישראל סו במצב

 ׳הממשית הנציגות עם לשולחן !תשב לא
 אץ (אש״ף), פלסטיני—הערבי העם של

 הנבה. ועידת את לכנס יוטעם ;תועלת שום
 פירפורים הרפה אחרי זאת, בכל ואם

ומ מפולפלים ותכסיסי־סרק אקרובטיים
 או תפוצץ היא הרי תכוינס, היא תוחכמים

 כדי הביתה יחזור צד ופל במהרה ׳תפוזר
 זמן כל למילחמה. הכנותיו את להשלים
המקו ביריבינו להכיר מסרבים שאנחנו

 הפלסטינים הערבים (אלה והישירים ריים
 הזאת) הארץ על ריב לנו יש ם ת אי ש

 להימנע אפשרות שיום תהיה ולא אין
המילהמות. שרשרת מהמשך

אמירים זמיר, שלום

הוגנ״ד עד צנזורה
והכסף. הנשק השם, בעזרת
מדי הפרעות שיל אלה, טרופים בימים

 פנימיות תהפוכות ושל גורל, הרות ניות
 ההיסטוריה, פני את לשנות העלולות

 התחדשות סף על נמצאים בה תקופה
ע של ותחיה ז ג י ה ד ו ה י , ה ר ח ב ו מ  ה
 היהודי החינוך את לחדש ניגשים וכאשר

 כל את היתנ״ך מן לסנן חייבים הלאומני,
 רוחה תדמית המקנות השליליות, התופעות

ע ז ג י ל ד ו ה י . ה ן ו י ל ע אפ כיצד ה
 ולהגנתה הארץ לאהבת חינוך להקנות שר

 ירמיהו הנביא על בביה״ס מלמדים כאשר
כב וגזל" ״עושק על תמיד מוחה שהיה

 של הלאומי במורל פוגע היה ובכך יבול,
ה עם ל ו ג ם ס ח ל י נ ל ה . ע ו מ ו י ק

 תקפו אחרים, ונביאים ישעיהו ירמיהו,
ב חייל עשו אשר העשירים את תמיד

 מירמה עושק, בשקר, !האשימום מלאכתם,
 והשמצות גידופים תוך זה וכל וניצול,

ר נגד י ח , ב ם י מ ע  בשיאו היה אשר ה
והש הארץ כיבוש התנחלויות, מסע של

 הטמאים. הגויים הנחותים, העמים מדת
 מאסר לעונשי פעמים מיספר נידון ירמיהו

 שהיה כך ובשל המרזבים, שקריו על
 על העומדים הלוחמים ידי את מרפה

 ישראל, עוכר הנביא, אליהו גם החומה.
 על אחאב, ׳המלך של למעשיו שהתנגד
מע היזרעלי. נבות של בכרמו שהתנחל

 אחרים, ונביאים ואליהו, ירמיהו של שיהם
 עצמם, ושונאי תבוסיתנים ישראל, עוכרי
עצ להקרבה הנוער לחינוך ראויים אינם
 שפוגעים בכך המולדת, על ולהגנה מית

ב את ומשמיצים הלוחמים, במוסר ו מ ה
ם חר י מ ע ב ר ש ו ה ט ה . ו ם י ע ז ג ב ש

ר כנגד שלהם, הבלע דברי י ח ה־ ב
 בניגוד עומדים יסודם, אישיר!בשקר ם, י מ ע

ם גמור ע , ל ה ל ו ג  על קלון ממיטים ס
ר י ח ם ב י ע ז ג ר ופוגמים ה ה ו ט  ב
ע ז ג י ה ד ו ה י . ה ן ו י ל ע  הנביאים ה
 חומר שפורסמו בכך עבירה ביצעו הנ״ל,

 היו יואילו ובהלה, לפחד לגרום שעלול
 לפי מואשמים היו היום, אייתנו חיים
.1956 הפלילי חוק לפקודת )1(62 סעיף
 בלבד. ולאומני יהודי בחינוך די לא
 חייו, לייעוד הנוער את לחנך גם צריך

ת והוא: ו ר י ש . ה י א ב צ ל יש ה
 הגן, מגיל זאת חשובה במייצוה התחיל

 תרגילי וכו׳, מיצעדים מיסדרים, בעריכת
 קדושה משימה לצורך צבאיים. וטכסים סדר

המש כל את להקדיש חייבים זיו, ואדירה
 זה כל השם, ירצה אם והמרץ. אבים

 שניה, במצדה אמן, בימינו במהרה יתגשם,
 מועצת את מייד לכנס יש אטומית. מצדה
 ראש בכובד ידונו אשיר התורה, גדולי

 שעה׳ זיפה לפרטיה, זו קדושה בתוכנית
קודם. אחת

רמת-גן צכי, שבתאי.(לוי)

המצורע כשורת
 הגולה בארצות דיץ משה מסעי בעקבות

 ע״י שהוגדרה (כפי היחסית והצלחתו
 של בשיר נזכרנו התיקשורת) אמצעי

בית־הספר: בימי שלימדנו !רחל -המשוררת
 את / הנורא האוייב הימים בשכבר

 מצורעים ארבעה / ;במצור הביא שומרון
 בשורת בישרו לה / בשורת בישרו לה

הדרור.
 וכבד / כולה, הארץ כל במצור כשומרון

 בשורת אובה לא אני אך / מנשוא. הרעב
תבוא. היא מצורע מפי אם / גאולה

 ידו ואס / הטהור יגאל יכשר הטהור
 הבשורה ליום אור / — לגאול תמצא לא

הגדול.
בן־שלמה, ואתי יזהר

כורזים חבל עמיעד,

בקהיר חמור
 רואיין בשידורי-ישראל, ירוק אור במדור

 סונדרפן אלי בשם הולנדי עיתונאי הישמע
למאזי וסיפר במצריים לאחרונה שביקר

 ׳תיאר בין מקהיר.״ תחבורה ״רשמי על נים
 המוניות נהגי אין כיצד תיאור גם היה ריז

 ובכל הולכי־הרגל חיי על חסים בקהיר
 החוצה להולך־רגל מתקרבים שהם פעם
ה דוושת על ללחוץ במקום הכביש, את

 כדי הדלק, דוושת על לוחצים דם מעצור
המהירות. את להגביר

 כאשר עיתונאי, אותו סיפר זאת, לעומת
 ברחוב, מטייל חמור קהיר נהגי רואים

 מיוסר ביו. לפגוע שלא מאוד נזהרים הם
 ״חמור :בשידורי־ישראל ■ששודר ההשכל,

 אינם אדם חיי אבל ל״י, 33 בקהיר עולה
בקהיר.״ הרבה שווים

 כותבים הה־ מה ליראות רוצה הייתי
 מעץ דברים שודרו לוא ישראל עתוני

 ״רשמי במיסגרת למשל, קהיר ברדיו אלה
 הישראלית העתוינות בתל־אביב.״ ביקור
 את מצטטת לשמיים, זועקת ודאי היתר.

 אינם שהמצרים לכך כהוכחה הדברים
 וש־ ערבי נשאר שערבי בשלום, רוצים
 המצרים את שחייב הביניים הסכם הופר
ישראל. נגד עויינת תעמולה ניהול באי

 קינטור אפילו מותר, הכל אצלנו אבל
זה. מסוג אינפנטילי

בי קי, צ פ מינ תל־אביב ק
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