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הוינדי*- כעיתון לוי(כחזית) שמעון
— ישראלי צנחו

 המתקדמות, הארצות בשאר מפלגתי? עסקן
 שהניהול בעוד בלבד, תוארים בעלי השרים

 קבועים. מיקצוע אנשי בידי מצוי האמיתי
 של שדה־קרב החינוך להיות צריך למה

המפלגות?
ודש: כדש ממשיך

 שבידיך. הקולנוע בכרטיס התבונן #
 מה הקיימת. לקרן כורחך בעל משלם אתה

ל ולא הקיימת לקרן דוזקא מדוע פתאום?
ה שלאנשי בגלל רק האם ולאקי״ס? ןאיל
 הנכונים? במשרדים קשרים הקיימת קרן
מי לשלם שצריך ידוע אז — מם זה ואם
למדינה רק סיס

ממזרים, גיור, נישואין, דתית, כפייה :•

ההולנדית וכטלוויזיה -
שלום? לעשות יכול —

 שעיקרו: קטן פסיק רק זה ישיבות. בני גיוס
למדינה. דת בין הפרדה

 שודי־זכויוח ישראלים הם הערבים אם <•
 מדינת־ למה מיעוטים? להם קוראים למה —

ל הזיקה את אצלם להגביר מנסה ישראל
 ערביים ספרים לימוד על-ידי הערבית אומד,

להז ,לכו לערבים: אמרו למה ד׳? כיתה עד
 נאצר? במות הערבית,׳ האומה עם דהות

 הם או אותם מרמים אנחנו אם מעניין
.אותנו . .
 חצי יתגייס פברואר, בחודש הנולד •
 זאת התיכוניים. לימודיו סיום לאחר שנה

 יפסיד השרות, לאחר לכשישתחרר אומרת,
 שנה. יפסיד שבסך־הכל כך שנה, הצי עוד
במח פגיעה ללא לגמישות מקום כאן יש

 שנים שלוש התודה? זו האם הגיוס. זורי
מספיק? לא

 שיטות ונגד: בעד לכתוב מוזמן אתה #
 או סיפוח צנזורה; חינוך; שיטות לימוד;
 אופי; וללא דופי ללא גולדה שטחים; החזרת

 כולו ״העולם האם קדושה; פרה — צה״ל
כנע עברים, בשלום; צורך יש למה נגדנו״;

ה נעלמה לאן אחד; עם — יהודים נים,
 בילוי; צורת — דיסקוטק העברית; שירה
בישראל; — הלבן הגזע בידי השחור דיכוי

 הפך לוי של השלום ״קפח הנותרת; •
למציאות.״ סוף־סוף

! ? המציאות הכרח — פ. ויטמין
קדושות. פרות משחיטת תחששו אל

בחו׳׳ל ישראלי□
 לוי שמעון

ה חר ת  ביאריגג מ
גובל פרס על

 מועמדה אך — קצת מוזר אולי נשמע זה
 פרם לקבלת רוטרדם ההולנדית העיר של

 שמעון הוא — הקרובה לשנה לשלום נובל
 מספר זה ברוטרדם המתגורר ישראלי לוי,

ו הולנדית, נערה עם שם התחתן שנים,
קטנים. הולנדים שני הוליד
 ספק וכיום לשעבר מלח ,32ה־ בן לוי
 בילדותו חיפה. יליד הינו לאוניית, מזון

 והוא ערבית, אוכלוסיה בחיפה עדיין היתה
 שמעון לכינוי זכה מהם, רבים עם התיידד
בפעו נפצע בצנחנים, שירת בצה״ל הערבי.

 ממסעותיו באחד לים. יצא שיחרורו, עם לה.
 יקפוץ היום שבבוא החליט לרוטרדם, הגיע
 זו חופשה ממושכת. קצת לחופשה לשם

שנים. מספר כבר נמשכת
 מספר חודשים לפני יחד. אחים שכת

 השלום: למען לפעולה להירתם לוי החליט
ער של ביתם שיהיה השלום, מועדון הקמת

 גייס הוא ברוטרדם. הנמצאים וישראלים בים
 הקים הראשונים, הגולדנים אלף 100 את

ה רווחי כל כי קובעות שתקנותיה אגודה
 השלום. אחת: למטרה קודש יהיו מועדון

 ודרום צפון גם שיבואו לי איכפת ״לא
 אנשים שאלו ״העיקר הכריז. ויאט־נאמים,״

במוע לנשימה. כאוויר להם דרוש שהשלום
 וישראלית, ערבית למוסיקה יאזינו הם דון

 נורא איננו השני שהצד ויגלו בירה ישתו
! כל־כך.״
מ אמנים הזמנת בתוכניתו: הבא השלב

ב במועדון. להופיע ומארצות־ערב, ישראל
יש של חתימות אוסף שמעון החל נוסף,

 את רוצים שהם המצהירים וערבים, ראלים
השלום.

 הופיע שמעון נוכל. פרם כעל צנחן
הת רוטרדם עיתוני גם ההולנדית. בטלוזיזיה

 החשובים אחד הרצינות. במלוא אליו ייחסו
 פני על ענקית כתבה עליו פירסם בהם

 פירסם ניוסבלאד, רוטרדם אחר, שלם. עמוד
ב ישראלים שני בחברת לוי של תמונה
ה קוראי כפייה. עם וערבי טמבל כובעי
 ישראל בין שהשלום להתרשם יכולים כתבה

 הודות הכל — הסף על ממש הוא לערבים
 מינויו עובדת את פירסם גם העיתון ללוי.

ל רוטרדם העיר מטעם כמועמד שמעון של
ל בזאת הפיכתו לשלום, נובל פרס קבלת

נכספת. מטרה אותה על יארינג של מתחרהו
וה שמעון זכה לה הנרחבת הפירסומת

 הערבים ואת הטריד ליוזמתו האוהד יחס
 החל התוכנית, שהתפרסמה לאחר המקומיים.

 לעזוב נאלץ ואף איום, מכתבי מקבל לוי
 נאג׳ ברוטרדם, כוויית שגריר הבית. את

 על חריפה בהתקפה ויצא אף טרח חוסייני,
 שהיד, מי כי להאמין אפשר ״כיצד לוי:

 שלום בעד הוא — בנו ונלחם ישראלי צנחן
הישראלים?״ לבין בינינו

מת מדי רבים אנשים
הפר בחייך ערבים
ש הזמן הגיע טיים.
מ דעה גם לך תהיה
 תמשיך מתי עד שלך.

 הרי ? ילדותי להיות
 דע גבול. יש דבר לכל

ו אלה שינויים לנצל
לטו בהם להשתמש

בו למקום סע בתך.
 לקחת תתפתה אל לבדך. שבוע לסוף דד

 שגיאותיך. על תחזור אל איתך. אותה
-4 * *

 צפוי — שור מזל לבני
ה ביותר. פורה שבוע

 הצעה לכם יציע בום
תד אל מאוד, מעניינת

 אותה קבלו אותה. חו
דרי את למלא והשתדלו

 הטוב הצד על שותיו
 לכס ישתלם זה ביותר.
סי עם דבר, של בסופו

בדר לעלות רציני כוי
 מפח־נפש השבוע ייגרם שור, בת לן, גה.
חברתית. קירבה אלייך הקרוב אדם מצד קל

* * *

הת בה בדרך המשך
 אל שבוע. לפני חלת

ו כפוי״טובה, תהיה
מח ספקן. תהיה אל

השט ברוב לן כים
 ועניין. הצלחה חים
צי לא ממנו זר, אדם
 ישמח דבר, לשום פית

בש לך ויעזור אותן
 צעדי החברתי. טח

 את השבוע שתקפיא מוטב ובטוח. לאט
הסתבכות. תמנע זהירות העסקי. התחום

1ואוחי[1
־*  במאי 21

י 20 גי1נ

נחונה ,

ט ס גו אז  - ב
בר מ ט פ ס ב

77
22

מאזניים
 * בספ׳ילזבד 2ג

בר 22 קטו באו

 מאזניים, בן לן, מצפה פעילות מלא שבוע
ית בעבר משאיפותין חלק רבים. בשטחים

 אתה אותה גדולה, עיסקה סוף־סוף. גשמו
 זמן, הרבה כבר מתכתנן

המש בחיי לפועל. תצא
 בת לך, רגיעה. — פחה

 הפתעה מצפה מאזניים,
 ביותר. קרוב אדם מצד

 תיכננת שאותו טיול,
מן זה  אל ייצא רב, ז

 לן יקנה הוא הפועל.
 אתה אם שביקשת. מה

 — עסקים ואיש רווק
לפ השבוע תהסס אל

 לא היסוסים בעבר. שתיכננת בכיוון עול
משתלמת. העזה להיפן, הצלחה. לן יביאו

¥ * *
 אבל ותשתפר. תלך הלקוייה בריאותן

 צפויים זמן. טרם עצמן את תאמץ אל
 חוסר קשים, ימים לך

קשה. ועבודה סיפוק
ה תתייאש, אל אולם

שלו. את עושה זמן
א האינטימי בשטח

ישן. לרומן חוזר תה
חם, יחס לה הראה
 זה לה. ועזור ולבבי,

ד של בסופו ישתלם
לב — עקרב בת בר.
 יש אם ולבן. כחול שי

 השבוע והיזהר הקפד כלשהו, רכב לך
לפתחן. אורבת הסכנה כי — מכל יותר

★ ★ ★
ש פגישה קשת, בן לן, צפוייה השבוע
 תדע אם ביותר, למזהיר עתידן את תהפוך
 בת את, כראוי. לנצלה
 השבוע תשתתפי קשת,

 עמוק שייחרת במאורע
בן עמוק ב וישפיע בלי
 עתידן. על ניכר אורח
לטו בן־זוגן את נצלי
ב ירגיש לא הוא בתן,

ה משני קשת בני כן.
בטיולים הרבו סינים:

 בעיקר לעיר, מחוץ אל
 ובמסעות הטבע, בחיק
 העוז בו אין אן אותן, אוהב הוא ברגל.

שלן. לידייך היוזמה את קחי בכן. להודות
ז* * *
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 הקריר, היחס
יזיק רק זוגתן

בהוללות־ מגזים אתה
 מופרזת התמכרות יתר.

 חוסר לידי אותך תביא
 שוב אתה בדבריך. הגיון
לצדדים. ללא־הרף פוזל

אחד. באובייקט התתרכז
מר ספר תקרא השבוע

תן שיעורר שים ל־ או
 היכרות חדשים. נסיונות

 תביא חשוב, אדם עם
תן אדם רציניים; אנשים עם לפגישה או
ליס. מעבר מלין חושב במשפחה לן קרוב

★ * ★

 !בריגשותיו התחשבי
 קטנונית. תהיי אל

רב, לא כסף לו. ותרי
ע מאוד חשוב אגל
 בזבז אלין. יגיע ברו,

מת בו קנה אותו.
לעצ רק לא אבל נות
 בחוויותין שתף מן•
 הקרובים האנשים את

לש בריא לא אלין.
 זה הקליפה. מתון צא בפנים. הכל מיר

אותן. הסובבים לאלה וגם לן ישתלם
* * *

ה ידיד בשעתו איכזבת
 יסלח לא הוא לן, קרוב

 כן אם אלא כן על לן
 השבוע אותו. תפצי
ל הזדמנות לן תהיה
הקרו אנשים אם זאת.
הס מרגישים אלין בים

ת . תופ אל כלפייך, ת״גו
 נותנת אינן אם תעי,

אליך. להתקרב ׳לאנשים
 אולם הצלחה, לן מצפה הרומנטיים בחיים

לחלוטין. זמנית היא להשתחץ, מה לן אין

 כה עזור
 ן י פי על

 \ כ- :ראה
? ו- ׳תלם
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 עוד — ייאוש
חוויות לכם

 בת- כלפי גילית אותו
 לה ותן אותה פנק לן.

 זה מבוקשה. כל את
 של בסופו לן ישתלם

 ליבה את ויחזיר דבר
 לה עזור אלין. הפצוע

 אף בעבודה,
 נראה זה שלכאורה

 משתלם לא עיסוק
מטריד. אף לעיתים

:גדי מזל בנות לכן,
 כשיגרתי נראה השבוע

 אל אבל ומשעמם.
 ומצפות לפניכם החיים
למכביר. ומחנות מסעירות

★
תין כל השבוע  אנשים תתגשמנה. תוכניו

 השבוע אמצע מלא. אמון בן יתנו שוב
ל המתאים הזמן הוא

 חתום והישגים. פעילות
 וההסכמים החוזים על

ב לחתום היססת עליהם
מ היזהר שעבר. שבוע

 טוב כידיד המתחזה אדם
 אלין להילמת והרוצה

 הרומן תחת מקום. לכל
תבוא שניהלת, המשעמם

_______________שתשנה אהבים, סערת
 לפחות חיין שיגרת את

ב להמר, לכס כדאי השבוע הקרוב. בעתיד
מחייבים. ובלתי קטנים סכומים על עיקר

* ★ *ו

 שבוע צפוי דגים לבני
ה בשטח ביותר. קל

מ הצלחות רומנטי,
 אתה אם סחררות.

 ש- הזמן הגיע מצייר,
ל המכחול את תקח

 בו שבוע זה ידיים.
ל מהליכה תיהנה

ספ קריאת תיאטרון,
מוסיקה. ושמיעת רים

 אן הצלחה, לן צפוייה הפיננסי בשטח
 כי היטב• צעדין את וחשב זהיר היה
 ממבט ובטוח ברור שנראה מה כל לא

 זאת לעומת כזה. הוא אכן — ראשון
המבוגר. מיריבן לדאוג מה לן אין —

י^-3נ
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