
 בקפדנות תתפנן אם לן, יזיק לא בכלל
 ה• פועלך המשך את

 את ותשמור — עיסקי
בל לעצמך תוכניותיו

ל זקוק אתה אם בד.
 קרוב-מישפחח — כסף

מבו אשה אפילו או
 ממון על עדיפים גרת

לכ לך שמוגש מבחוץ,
הטר תוך־בדי אורה

 אם יותר. קטנות דות
 — באהבתו רוצה את

 באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, מוטב
¥ ¥ ¥

שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
מהחודש עוד אותך ____

 להיחלץ תצליח שעבר.
 כספיות דאגות ממיספר

מנוחתך. את שהטרידו
ש ייתכן זאת לעומת
 מול להתייצב תיאלץ
 יקרה אס ריגשי. משבר
מו במישפחתך, הדבר

 לשונך את שתנצור טב
שה־ רוצה אינך אם

לרעה. יתגלגלו ניינים

מאזניים
בר 2( מ ט פ ס  - ב

בר 22 טו ק או ב

 - באפריל 21
אי 20 מ ב

032
עקת

¥ ¥1 ¥
 המהוססים מאמציך מתחילים אט-אט,

 את לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת
 יותר ועוד העניינים,

 לא עצמך שאתה —
 מתוך לעצמך, תקלקל
 שע- מתוך או הזנחה

 שלא זכור עצמית. אה
 כבוד עם אדם אתה רק

 :תאומים בת עצמי•
 אבל אותך, אוהב הוא
שהח בדרך תלכי אם

 עשו- את כלפיו, לטת,
 אותו. להפסיד ייה
 זה !היזהר לידיך. יגיע סמוי ממקור כסף
 תוכל אם ברור שלא בהתחייבויות כרוך

השבוע. לך טוב כחול צבע למלא.

_ ! !1!אוח } _
״י אי 21 מ  ב

ביוני 20

 - ביוני 21
ביולי 20

 אתה עליו. עובריס טובים אך קשים ימיס
 אינך אבל זאת, יודע

 להעריך עדיין מסוגל
ה מלוא־המאסץ את

כך, משום ממך. דרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל ימות־השבוע.

 ביום אונך כל את קיע
כספך כל ואת אחד,

ה__________ ד ו ק נ ויחידה. אחת ב
עדיף. מה לבדך תחליט

* ן* ¥
 בת מישפחתיות, בבעיות הסתבכת אם

 את תמצאי לא אריה,
ה לצרות, הפיתרון

 ל- עד :להיפך שבוע.
 השבוע, בסוף ו׳ ליום

 ויותר יותר תיכנסי
 ו* להתחייבויות עמוק

 מישפחתיים. לסידורים
ש מה כל שני, מצד
עיסקי לאירגון נוגע

___________ יפה. עולה מיקצועי או
באכילה. תגזימי אל

* ¥! ¥
 את שחשבת, כפי טיפשונת לא את לא,

 עצמך את מזניחה סתם
 שלך הסיכויים ואת

 את מאושרת. להיות
 את לשנות גם יכולה
 תלוי זה אבל — הדבר

בעצ־ לשלוט ביכולתך
הר שחשוב ומה בייך,

במצבי־ — יותר בה
ה ובדיכאונות הרוח

 אתה אס שלך, כרוניים
ה עכשיו בעל־עסקיס,

לחתום. לא אבל החלטות, להחליט רגע

 - ביולי 21
ט 21 ס גו או ב

שנו!
א 22 ט1ג1ב  - ס
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 שותפיך, של עצותיהם את תקבל לא אם
״ מסקנות להסיק תשכיל

 ואולי — מדבריהם
בהצ תזכה — עליהם

במיו חל זה נאה. לחה
ה סוף ה/ יום על חד

הרו הקשר הזה. שבוע
ו חלמת, שעליו מנטי
 החל לך היה נדמה אשר
למלוא־ יגיע — מנץ

__________ השבוע. באמצע פריחתו
השבוע. בסוף לבן לבשי

הופעתך. את במיוחד לטפח והשתדלי

¥ ¥1 ¥

 יעזור לך שיש המרץ
 בעיות כמה לפתור לך

 מזה אותך המטרידות
זאת, למרות רב. זמן

 להקדיש הזמן הגיע
 דרכים לבחון זמן קצת

נדי יעילותך. להגברת
ה יזכו ויושרך בותך
מתאי בהערכה שבוע
 לתת תהסס אל מה.

 כאשר עצות, לידידך
בנהיגה. זהירה חיי זאת. לעשות תתבקש

¥ ¥! ¥

 ? מה בשביל לעבודה. חבריו עם לריב חדל
 אותך המטרידה הבעייה

 בתשובה השבוע תזכה
 את יניחו אשר ובהסבר

 מעשן אתה אם דעתך.
 קופסה תגזים. אל —

 לך. תספיק ליום אחת
הצ לך תהיה השבוע

 בתנאי רומנטית, לחת
 מתוח להיות שתפסיק
 בת שהנך. כפי ועצבני

 שתשבי מוטב — קשת
 ומתקליטים. מקריאה ותהני בבית קצת

תועלת. תבאנה לא השבוע שלו הריצות

¥ ¥ ¥

 ובעיות התנגשויות של יום הוא
 איפוא הקפד, כספיות•

הח כל בו לקבל שלא
ו מרחיקת-לכת לטה
בכלל, להסתבך. שלא

ה את לנצל השתדל
לרי הבאים שבועיים

 לעבודה מחדש, כוז
 קש- ולחידוש שוטפת,

 האהובים עם ריך
אל :גדי בת עליך.

 בכל אותו תזניחי
בבעיות. טרודים אחרים

¥ ¥  ¥

 קשה שבוע לפנייך — בת־דלי התחזקי,
ל תנסי אל במיוחד.
ש מהאתגרים התחמק

 להתגבר מליו יהיה
 ישר, שכל מעט עליהם,
ועוז אומץ־לב הרבה
 לדלג לך יעזרו רות,

ה המשוכות פני על
 בסופו לו, ויגרמו רבות

 נחת־ המון דבר, של
 שלא הישגיו, על רוח
־> בן־ כלל, מבוטלים יהיו
תכניותיך. על בקלות כה תוותר אל — דלי

¥ ¥  ¥

ב- המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
תמצא אתה מיקצת. ________

 הפחות במקום ידידים
 עם הדעת. על מתקבל

מתייח שחם דע זאת,
 בחוסר״הת- אליך סים

 מהסב- תיזהר חשבות.
כמו יותר, ועוד פכים,

הפכפכות. מנשים בן,
 ול- לחולמנות נטייתך

או תסבך רומנטיקה
 לא לגמרי במצבים תך

צבעוניים. בגדים לבשי :דגים בת נעימים.

מכתבים

ר 21 ב מ צ  בד
ר 19 א בינו

גם סחיר.

אר 20  ־ בינו
אר 18 בפברו

¥

אר 19  ־ בפברו
ס 20 ר מ ב

טצדייס צפרדעי
הפי רקע על אבנרי אורי של תצלומו

 )2101 הזה (העולם עתונכם בשער רמידות
להו חייבים אתם אפילו אבל נאה, היה
 אל להגיע הצליח אבנרי אורי כי דות

 ראשי עם פגישותיו בזכות לא הפירמידות
 מנחם של בזכותו דווקא אלא אש״ף,

 אבנרי ניבא לשלטון עלייתו שבעת בגין,
 עליכם ליבי ליבי, למילחמה. יביא הוא כי
 את עכשיו לבלוע נאלצים שאתם על

מצרים. צפרדעי
ירושלים רגיטש, חיים

 אליכם להעביר אבנרי אורי הספיק איך
 הוא כאשר הפירמידות, רקע על צילום
העתון? הופעת ביום למצרים הגיע

תל-אביב שטרייכר, אבנר
הו לפני יום למצרים הגיע אבנרי •
 הזה. העולם של האחרון הגיליון פעת

 פוטומונטאד. תמונת הוא השער צילום
 של זו תמונות, שתי מצירוף המורכבת

אבנרי. של וזו הפירמידות

 אבל ההצגה. את לגנוב עליכם תמיד
אח ידיעות כתבי אתכם הקדימו הפעם
 למצרים שהגיעו הטלוויזיה וכתבי רונות

 שנסיעתו לציין עלי זאת עם לפניכם.
כמעשה לי נראית למצרים אבנרי של

 רואה לא אתה אומרת, זאת מה —
ז במנוחה שאנחנו

 תגידו שלא אבל הולך. אני בסדר, —
 דברים... וכאלה דום שנאלמתי אחר־כך
השפ הנה — רואים אתם אתכם... מכירים

 בפעם בבקשה, אז — והאוזניים תיים
האחרונה.

 !החוצה — המאנייאק מבין, לא הוא —
 סוף שאנחנו עד תופס. לא הוא החוצה!

 לבלבל בא הוא ת׳חרוף, תופסים סוף
המוח. את לנו

אשקלון לבנה, יצחק

!בגין את לנצור
 תחת המסתודדים / בני-ישראל, אצילי

 / הקדושה הדרך השומרים / אל כנפי
 ז׳בו־ זאב ורבנו מורנו בתורת והולכים
 וסדרו / ישמרו אלוהים ומיצוות / טינסקי

 מנחם על שמרו / יסורו אחור תעתועים
 / הפועל. הדורש, החוקר, החרד, / בגין

 שמרהו אלוהים, / טובו דרכי תלמדו ממנו
יצי ומצוקה צרה ומכל / וחננהו שמרהו

/ להו  רגעיו / ילמדנו לתקפו לתמרו /
 לליבו, חושו / שעלו. ישמור ועיתותיו

 גיבור כנמר, עז הוי / ומידתיו לדבריו
 באומץ תגבור אז / כנשר וקל / כארי

/ פלא ותראה נלמד ממנו / אלה כחיות

 -בחגמוה •רמה
? זי>ז

 עתו- רק אינו אבנרי שכן חסר־אחריות,
 מנוגדות דיעות בעל מדינאי אלא נאי,

 לפני למצרים בואו השילטון, של לאלה
ל עלול הרשמית הממלכתית המשלחת

קלקל.
תל־אביב צוקרמן, נוח

 אבנרי של לדיווחיו בקוצר־רוח ...מצפה
מצרים. על

תל-אביב דוריא, עמוס

ראשונה הצלחה
 עושה אינה שישראל אומרים אתם מדוע

 ז מצרים נשיא של המחווה מול כלום
 דבר לעשות כבר הצליחה ישראל הנה,
 כמו בדיוק מצרים את לבודד — אחד

מבודדת. שהיא
תל-אביב ערמון, יעקב

אליכילמפרע
 את להציג לי הרשו חברים, שלום —
 תפקיד — העולם ,מצפון בפניכם: עצמי

זמני.״
לסאדאת. דומה נורא אתה אבל הא, —
 — העולם ,מצפון — אמרתי כבר —

זמני.״ תפקיד
 מצפון וגם סאדאת גם אתה אז —

מאוד... מעניין העולם.
 אני אבל ממהר, שאני לי תסלחו —

בתפקיד.
 שאנחנו רואה לא אתה רגע, רגע, —

במנוחה? עכשיו
 אני שלי הג׳וב את מאוד, מצטער —

לעשות. מוכרח
 אז — מתעקש אתה אם טוב, נו —

ולעניין! בקיצור
 יסודי. באופן טועים אתם טעות —
אתכם... לשמוע באתי

 תיוולד מהם אשר פלאות עומקי תראו
ישראל. אמונת

 ביץ־, מייאמי פרוסק, בלצאל
ארצות־הבוית

 ביקורו בעת בגין מנחם של מחלתו
 דיפלומטית, מחלה לדעתי היתה בלונדון

 זו. אפשרות בחשבון הבאתם שלא וחבל
 להיעלם זקוק היה הוא כלל. חלה לא בגין
להי כדי הפירסומת מזרקורי שעות כמה
 חשובה. ערבית אישיות עם בחשאי פגש
 חולה הוא כי רופאיו הודיעו כך לשם

 התחייבויותיו. את לקיים יכול אינו וכי
 לקיים כדי והסתתר הסתגר הוא בעצם אך
החשאית. הפגישה את

ומת-גן כרמלי, מאיר

מוסקמח ד6שו
קו אני שבועונכם של האחרון בגיליון

ם----------, רא: גזר- ביצוע אחר שני
 להסתבר החל רוזנברג) הזוג בני (על הדין

המכ ציד לאווירת קורבנות היו ששניהם
 במיסגרת מקארתי, הסנאטור של שפות

 ואש־ אנטי־אמריקאיות לפעולות הוועדה
 רב.״ בספק מוטלת מתם

 שבש- יכולתם איך אתכם: שואל ואני
 שקר שכולם אלה מילים יופיעו בועונכם

 אוה- או אדוקים קומוניסטים ורק וכזב,
 של זו גירסתה מפיצים הקנאים דיהם

 על חומר הרבה קראתי אני מוסקבה.
 לקבוע אוכל האובייקטיביות ובכל הפרשה

 למען כמרגלים פעלו רוזנברג הזוג שבני
הקומוניסטית. רוסיה
 בעיני כשרים להיות רוצים אתם האם

ז הקרמלין

 נהריה פומרנץ, א.
 רוזנברג הזוג בני ביצעו אומנם אם

להורג, הוצאו שבגללם הריגול מעשי את
)10 בעמוד (המשך

2102 הזה העולם8


