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 היית ממנו וטח
 נהג כה. עד וצה

 עיניך. פקח חירות.
 מ-1 להוט תהיה ל

 תישמר אם נווד.
 תוכל סרק, וויכוחי

 מחו־ להערכה כות
 הסוגגים של שת

 החברה. בסולם שנית לעלות ואף תך,
לה. ותר בת״זוגך. של ברגשותיה זחשב
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הם גלה תשומת־ נלפי
זה. את יעריכו הם לב.
 לא שהם פי על אף

חוץ. כלפי זאת יביעו
הפ לן נכונה בת־שור,

 הכלל מן יוצאת תעה
צי לא שלגמרי מכיוון

 השבוע תבוא. כי פית
ניכרים, הישגים תשיגי

מו־ לדברים כוחותיך את לנצל תדעי
בהיר. ירוק ליבשי הבל. לדברי ולא ים
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ממך. מאוכזבת נ-זוגן
 הטובה הדרך כי
 את להגיד היא תר

 בפרצוף. ישר ומת
 את בחוויותיו נף

 א■ הקרובים ונשים
הסי בל ישנם

 ל- להחזירה יס
 בפ- עומד אתה קך.

נג- רגיעה. תקופת
 השטחים. ברוב שלך ההסתבכויות ו

חפוזות. עסקיות מהחלטות גומר
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ך כל השבוע תי  תוכניו

 שוב אנשים תתגשמנה.
ן יתנו מלא. אמון ב

מן הוא השבוע אמצע  הז
והי לפעילות המתאים

ם שגים. החו על חתו
, עליהם וההסכמים זים

שבוע לחתום היססת ב
ה מאדם היזהר שעבר.
וה־ טוב כידיד מתחזה

 הרומן תחת מקום. לכל אלין להילוות ז
אהבים. סערת תבוא שניהלת, זעמם

★ ★ ★

 בסימן מתחיל בוע
עם תריב אל ם.

 אתה אותן. ונביס
 על להתגבר וה
שתוק הזעם ןות

 יכול אתה אותן. ן
 ל- חמור לנזק ום

 להבין עליך ■זוגן.
 נוח ולהיות נה,

 תשקיע אל גיה.
 הקרוב. בזמן חדשים בעסקים וים
הבית. מן וביציאות בנסיעות :ה

★ ★ ★

לכיש־ טובה תקופה זו
 זו שלן. היצירה רון

 אשר השראה תקופת
 אתה סיפוק. לן תגרום
גדולות, לעשות מנסה

סדי. מהירים בצעדים אך
 כדי צעד אחר צעד לן

הנכספת. למטרה להגיע
מאנ לתשבחות תזכה
יריביך. פעם שהיו שים

סיון !תעמיד בתו לעבודה. חבריך את בנ
שלן. האהבים עלילת את המשיכי —
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ט ס גו או  - ב
בר מ ט פ ס ב

ת כל  אידיאלי. חודש מראים השבוע המזלו
ת לצחוק יודע אתה שן מהחיים. וליהנו ס  ה

 מבת־ ציפית לה העזרה התחלת. בה בדרן
ן ג ו  בחיים מתגשמת. ז

ה הצלחה. הרומנטיים
תו הקריר, יחס קי או
ת־זוגן בלת  הולך מב

 את הקפא ומתחמם.
תין כניו ל העסקיות תו

 אם אפילו הקרוב, חודש
מן שזה לן נדמה ל הז

מ הימנע אותן. הגשים
שבוע הימורים  אל זה. ב

ערן תפריז  עצמך. ב
 אכזבה. תנחל עוד אתה דבר של בסופו
לחופשה. צא כן על מנוחה. לן מגיעה

★ ★ ★

 הוא לך, הקרוב ידיד בשעתו איבזבת
 תפצי בן אם אלא כן על לן יסלח לא

 תהיה השבוע אותו.
לזאת. הזדמנות לן

 הקרובים אנשים אם
הס מרגישים אלין

 אל בלפין, תייגות
נו אינן אם תופתעי,

להתק לאנשים תנת
ה בחיים אלין. רב

 לן מצפה רומנטיים
 לן אין אולם הצלחה,

 היא להשתחץ, מה
 יתחיל בחיין וגורלי מכריע צעד זמנית.
תסתפרי. אל תוצאות. להראות בקרוב

★ ★ ★
 הדורשת טובה ידידה עם רבת השבוע
 בן. לפגוע כוונה כל לה היתה לא טובתך.

 הזעם לרגשות תתן אל
 לא על להתפרץ שלן
 סבלנות יותר גלה דבר.

תן. הסובבים לאנשים  או
טו לעצות אוזן הטה
 מזל בן לן שישיא בות
ן צפוייה גדי.  פגישה ל

 אשה עם סנטימנטלית
מן המבוגרת  בשנים מ

 את תחמיץ אל מיספר. ,
 יותר גלה ההזדמנות.

תן מושכת היא אם אפילו ערנות  מטעמים או
שן אחרים. מ התחלת. אותה בדיאטה ה

★ ★ ★
 הבל התמוטטות. סף על עומד אתה

 לעבוד צרין שאתה אמר מי באשמתן.
 האם !קשה כל״בן
 את מערין מישהו

 אתה האם ן עבודתן
 לא !יותר מרוויח

 מעט מתן לכן, ולא.
יו הקדש עצמן. את
לבני־ תשומת-לב תר

ה ולאנשים משפחתן
 מהם אותן. סובבים

ה האושר לן יבוא
גדי, בת לן, אמיתי.

 רבים. בשטחים שיגרתי די שבוע מצפה
 111*1 111:11111* רועשים. בגדים ללבוש בפניכם מומלצים

★ ★ ★
חיין מתערבים מדי רבים אנשים  הפרטיים. ב

מן הגיע  משלך. דיעה גם לך שתהיה הז
 להיות תמשיך מתי עד

 דבר לכל הרי ילדותי?
 מכין השבוע גבול. יש
ות הפתעות הגורל לן

ית חדש משהו מורות.
בן. חולל  לנצל דע סבי

 ולהשתמש אלה שינויים
למ סע לטובתן. בהם
 שבוע לסוף בודד קום

לק תתפתה אל לבדן.
תן. אותה חת  עשה אי

שבון  שגי״ על למזור שלא ולמד נפש ח
רחוק. להגיע הסיכויים כל לן יש אותיך.

★ ★ ★

ל עומדים סוף־סוף
ה תיקוותין. התגשם

סי אפילו יש שבוע
 מה את שתרבשי כוי

 עליו חולמת שאת
שבועות. מיספר מזה

רכיש אבל תתפלאי,
 גם אושר תגרום תן

עד שאגב, לבן-זוגן,
או לאהוב ממשיך יין

 אתה, החזירית. התנהגותו למרות תן
 קשה החלטה בפני השבוע עומד דג,

 הבעייה את לפתור תצליח לא ביותר.
 זאת בכל אולי קצת, עוד המתן לבד.
ללב. תקח אל מעצמה. תיפתר היא
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החדש. ההיטלראי הנוער חניכי — ומעלה שבע מבני נערים הם כשהפקודיס גרמניה,

כ נראתה !מוכרת, היתד! סצינה
 גרמניה של התעמולה מיומני לקוחה ) (

צב חולצות לבושי נערים קבוצת הנאצית.
השתפש צבאית וחגורה עור מכנסי איות,

 והצרחניים הנוקשים המפקדים בת״ס. פה
 היט־ נוער פגיונות קצרים, מכנסיים לבשו
 על הקפידו המפקדות בחגורותיהם. לראי

הגרמ הנערות ברית של הלבוש הוראות
מגוחך. נראה כולו העסק היטלר. של ניות

מפחי אחת עובדה רק זו בסצינה היחה
.1970ב־ אלא ,1940ב־ לא נערכה היא דה:

 בחול, ראשו את לטמון מנסה העולם
המערבית בגרמניה : אחת מעובדה להתעלם

ההיטלראי. הנוער לתחייה וקם חזר
ב אליו והופנתה חזרה תשומת־הלב

שרי בין הפגישות בעת האחרונים, ימים
 והמזרחית. המערבית גרמניה של ר,חוץ
ם, אחד קינגי הת ,29ד,־ בן גייסלר ורג הוי
 נסעו בו המשוריין המרצדם לעבר פרץ
 את לעצור בנסיון שטוף, ווילי ברנט ווילי

ב לחבל הנסיון את בכן לסמל המכונית,
הגרמניות. שתי בין השלום שיחות

 ואת שמו את החליף ההיטלראי הנוער
 היחידים הדברים אלו אך — צלב־הקרס

השתנה. לא השאר כל החליף. שהוא
הקריאות בגרמניה כיום מהדהדות שוב
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בחטאיו. אשם היה לא היטלר כי 1970 לנוער מטיפים כאן והתופים. החצוצרות המתנופפים,


