
ש היא הגדולה צרתך
 מוכן המון, רוצה אתה

 כך, ס לש לסבול אפילו
ללכת יודע אינך אך
שצריך. מתי הסוף, עד

הז בידך תיפול השבוע
חול על להתגבר דמנות

תחמיץ אם זו; שתך
 יודע מי הפעם, אותה

 בידו יעלה שוב מתי
 המלך. דרו על לעלות

 החודש נכנם אתה חיי־האהבה, במישור
טלה, בת את, גם גבוה. להילוך
 אותו. נצלי עבורך, רומנטי יהיה השבוע

¥ * *
שגי החדשה הידידות

ל־ ותפרח תלך לית
 אס אף נפלא. ממשהו

לקל תוכלי לא תרצי,
 בך אתה, אותה. קל

 לנסיעה התכונן שור,
 תוסיף היא ארוכה.

תרצה, ואם לאישיותך
 של קינאה לכיסך. גם

תצ לא לעבודה חבר
דרכך. את לשבש ליח

 את יתנו והבוסים ייכשלו סיכסוכיו
 בספורט. התעסק לך♦ דווקא הג׳וב

¥ ¥ ¥
 ראשון ממבט אומנם
 כשיגרתי השבוע נראה

 טומן הוא אך ומשעמם,
 של תחילתה את בחובו
 חשובות, הכרעות קבלת

 האישי. בתחום בעיקר
 שתפקוד קלה מחלה
תאו בן השבוע, אותך
 קל לזעזוע תגרום מים,

 הוא העיקר שיחלוף.
 וטוב, הרבה לעבוד,

העס או העבודה במישור להתעייף. ומבלי
 לממונים או לבוס להתחנף תהסס אל : קים

 של בסופו והרי זאת, עושים כולם עליך.
צהוב. ליבשי לך. יועיל רק זה דבר

יוייז01,״־ד
י 21 נ ו י  - ג

י 20 ־ ל י י ב

 שתגלה הזמן הגיע
ידי כלפי נדיבות קצת
 שהם מה כל אחרי דיך,
ש ייתכן למענך. עשו

בהג קשיים לך ייגרמו
 אם תוכניותיך. שמת

— דוחק העניין אין
 קצת שתמתין מוטב

 דבר שום תעשה ולא
 שיגיע מיכתב גורלי.
 דעתך את ישנה אליך

 אל _ סרטן בת אליך. קרוב אדם על
 שתלמדי הזמן הגיע ותרנית. כל-כך תהיי

 בסוף. לך ישתלם זה שלך. על לעמוד
¥ ¥ ¥

 בפניך יצוצו השבוע
 חשובים אתגרים כמה
 מקום יש עניין. ורבי

 אלה אתגרים כי לצפות,
 בנסיעות קשורים יהיו

 גם ובעקיפין ממושכות,
 רומנטית. בהתפתחות

 לעמוד להצליח תוכל
 קרוב אדם אם בהם
 רבה השפעה ובעל אליך

הש אותך. יכשיל לא
ידידותי. להיות תדל

¥ ¥ ¥
הכ הטבעית, יהירותך

 בחוסר-ביטחון רוכה
 אותך תוריד משווע,

 תדעי לא אם שאולה,
ולהו שניהם את לרסן
אמי מידה להם סיף
חוש-הומור, של צה

 מתכונותיך אחת שהוא
 לא זה ביותר. היפות
אותך: רוצח לא שהוא

 לא שאת בטוח הוא
 גלי !קדימה — אז אותו. רוצה

מת של כוח־חהרתעה האמת♦ את לו
התקדמותך. את לבלום עלול חזק נגד

 - ביולי 21
ט 21 ס גו או ב

ס

 לגשש תמשיך אל ביותר, מעורפל המצב
 ותבע הסברים, דרוש אלא — באפילה

 שיעזרו החלטות ביצוע
 אותך ולסובבים לך

 אם הסבך. מן לצאת
אח על ממונה אתה
 שהשבוע מוטב — רים

 קשוח, פחות תהיה
מ צעד גם נוח. ויותר

 לתזוזה יגרום זה סוג
 בת לעניינך. מועילה

 הזנחת — מאזניים
הו נושא את לאחרונה

! זאת נצלי — יפה שאת יודעת את פעתך.

מאזניים
ר ?? ב ו ל ט פ ס  נ
י י 1 ב טו ז ־ ׳ אי כ .

¥  ¥  ¥

0
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עקרב בת דית.

★  ★  ★

★  ★  ★

 כוחותיך אבל חיוביים, לא דווקא המזלות
 של צירופן בגלל עצומים, כה האישיים

 שחומות פלאנטות שתי
ו תתאמץ שאס עליך,

 ועל העבר על תשקיף
רגועה, בעין העתיד
כ־ימ כל על תתגבר

לו; תאמיני אל שגל.
 אחר למשהו התכוון הו£

 למשהו ואת לגמרי,
— בא כסף לגמרי. אחר

שוב, אותו מפסיד ואתה
חסרת־ שגיאתו בגלל

ביותר. אליד הקרוב ידידך של הזדון

¥  ¥  ¥

 בספורט, לעסוק יותר קצת שתרבה כדאי
ב להתהולל ושתפסיק

 את מפזר אתה לילות.
 מדי ליותר מאמציך
להת במקום שטחים

 לך שחשוב במה רכז
 קרוב-מישפחה באמת.
 מזה לדאגה לך הגורם

 להדאיג יפסיק רב, זמן
ל עלול אתה אותך.

ש אדם עם הסתכסך
כשלך. אינן תוכניותיו

★  ★  ★

 נדירה אפשרות לך יתנו הקרובים הימים
וכס חברתית מיקצועית, מבחינה להתקדם

 אמצע ימי יחד. גס פית
סי לך יזמנו השבוע

מיפ־ ליזום רביס כויים
 במישור גם חיובי נה

 תחמיץ ואם המישפחתי,
 תעשה ההזדמנות, את

לנפ גדול עוול בכך
ל־ מאד הקרובות שות

האחרו היומיים ליבך.
 צופנים השבוע של נים

רו להתעוררות סיכוי
ומלהיבה. מהירה מנטית

)6 מעמוד (המשך
 צבע תתן עכשיו״ ״שלגם בתמיסת טבילתו

בסיסית. סביבה כלומר, כחול,
 (אשר נייר־לקמוס הוא השלום :מסקנה

 שרצינו מה כחול). הוא שלו היסוד צבע
להוכיח.

עין־השופט שרץ, אברהם

הטידטוד על

 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

ל או במלכודת אותך
 מה לעשות אותך חייב

מביא, זה רוצה. שאינך
ול־ לאוזלת־יד אומנם,

— מצידך אפס־מעשה
ה בכל רוצה מי אבל

 מוטב לכן הללו? צרות
 מה איתו יחד שתחשבי

מ באמת, רוצים אתם
 או הדדי ויתור תוך

הד אי־הסכמה לפחות
בריאותך. על שימרי 

 שלושים במשך בצה״ל ששירת מי כל
 או זו בצורה עבר המדינה, קיום שנות
הנק הטירון של היסורים דרך את אחרת

ה את לשבור שמטרתה ״טירטור״, ראת
 חייל אותו ולהפוך שבו האזרחית רוח

חיי התלוננו המדינה קום מאז ממושמע.
 זכו לא מעולם אבל טירטורים, על לים

 עתה, כמו נרחבים כה בהדים תלונותיהם
האם דתיים. חיילים גם שטורטרו כשהתברר

עצ להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
״ השלווה את נצל מך•

 אתה ממנה היחסית
 את לקדם כדי נהנה

לש בעבודה, מעמדך
 במיש- היחסים את פר

שו על עין פקח פחה.
 לך הכפופים ועל תפיך
 מדברי תתרשם ואל

 — קשת בת חנופה.
 לרכב לו תניחי אם

תסבלי. את — עלייך

 הטירונים שכל למסקנה להגיע עלינו
 שווים הדתיים הטירונים אבל שווים, בצה״ל
יותר?

עכו אדבז, משה

 הוא צה״ל. של המצאה אינו הטירטור
 אלא העולם. צבאות ברוב כמעט מקובל
 מאשר יותר פורה כנראה היהודי שהמוח

אינ שיטות בהמצאת אחרים, צבאות אצל
לחיילים. קוויזיציה

תד-אביב א., בנימין

:ישלם המפסיד

1

הפר של כתבותיו סידרת אחר עוקב אני
 וכן בעיתונכם, עמידרור בנימין הצבאי שן
 דומה תמיר. שאבי של השגותיו אחר גם

 זו לכאורה, מעמידה, ביניהם שהמחלוקת
 ואת עכשיו״ ״שלום תנועת את זו מול

 לפולמוס אכנס לא בטוח״. ״שלום תנועת
 עמידרור של השונים טיעוניהם על עקר

 השלום, תנועות כמו שגיהם, באשר (תמיר
הבאים: מההיבטים מתעלמים

• סעוד של והולכת הגוברת ההשפעה ,
שבידיה. הדולארים ועודף הנפט בזכות יה

 (באדם הצבאי הכוח אי־צימצום •
הת להיפך, אלא ערב מדינות של ובנשק)
והולכת. גדלה עצמות

 של בקיומה להודות אי־נכונות #1
מדינת־ישראל.

למדי מקום שאין הברורה העובדה •1
הפלס ושהעם ובאיזור, במרחב נוספת נה

קיים. אינו טיני
להפ תנועות־השלום של הניסיונות כל
 מדי- מצד נכונות בדבר ובדיות כזבים ריח

 כזב הם עימנו, לשלום להגיע נות-ערב
 פלשו ׳48 בשנת ומטעים. מתעתעים ושקר

 או בכל לזכות בניסיון לארץ צבאות־ערב
ונר נשמעה היכן הפסידו. הם בלא-כלום.

 שמותר זו, מעין דוגמה בהיסטוריה אתה
 אחת פעם ולא — מדינה להשמיד לנסות

ב לבוא ואחר-כך — פעמים כמה אלא
 לנו״? סילחו אנחנו, ״יתומים טענה:

באי פיצויים משלם במילחמה שמפסיד מי
 שיישאו אז — הפסידו הם צורה. זושהי
בנזק.

אילת מרגלית, יצחק

:
עמי- בנימין הצבאי הפרשן של מאמרו

 — המפות עם ),2122 הזה, (העולם דרור
ש ביותר והמצויינים הטובים אחד היה

 האחרונה, בתקופה הזה בהעולם פורסמו
משכ היו וניתוחיו שהסבריו ספק ואין
 .ד,נכ- העורך של הכתבות מכל יותר נעים

 של ההיבט־המדיני בניתוח שעסקו בד
 גם האמת, למען והפלסטינים. לבנון בעיית

 מהשלכותי- חששות באחרונה כירסמו בנו
 ששת־הימים מילחמת לגבולות נסיגה של הן

המערבית. בגדה פלסטינית מדינה והקמת
 שאין הרושם כאן נוצר ויותר יותר
 לדיון לשבת מי ועם לדבר מי עם למעשה
 לשבת אפשר בפוטנציה השלום. בנושא

 סוריה עם אפילו ואולי מצריים, ירדן, עם
עצ ריבוניות, מדינות הן כי וסעודיה,

מחייבות. לפחות שחתימותיהן מאיות
 קל הפלסטינים? עם להתדיין לשבת אד

ולהכ שלטים עם לכיכר־מלכי-ישראל לצאת
 בכל מי וכי עכשיו!״. — ״שלום ריז:

ב ליבו, ובכל באמת, רוצה אינו המדינה
 לחשוב לרגע ננסה אבל מיידי? שלום
 כל- המנוסה היהודי, העם ריאלי. באופן

 הסובבים מצד ופרעות בפורענויות כך
 לסגת — ולא־בלי־צדק — חושש אותו
 מדינה ולהקים הקודמים, לגבולות שוב
 שאולי לתלונותיו, מעבר פלסטינים של

 עצמם שירגישו עד זמךמה בשקט יישבו
 מה שנית לנסות כדי דיים חזקים שוב

(וכו היום כבר לעשות מאד רוצים שהיו
מוצדק? חשש זה האין עימם). אינו חם

 רבבות כמו לשאול, שלא היום אפשר אי
החו השאלה את ובעולם, בישראל יהודים

 עשו שהפלסטינים מה אחרי :ונשאלת זרת
הנו הטבח ואחרי בירדן, הערבים לאחיהם

 (או, הפנינה שהיתה בלבנון, שערכו רא
 המיזרח- של ״שווייץ״) לה שקראו כפי

 עיי־חור- לבנון את שהפכו ואחרי התיכון,
 בני אחיהם בבני-עמם, שוב, (ומדובר, בות

 לאחיהם אם — דוברי־שפתם) דת, אותה
 אותנו שדווקא יתקע לידינו מי עשו, כך

אחרת? ינהגו ובנו יכבדו יאהבו, היהודים
ארה״ב ניו־יורק, אדיכי, מאיד

ירושז8ו עובדות
 לפנות הנני גרום, ,עמירם שולחי בשם
 הזה העולם בגיליון :כדלקמן בעניין אליכם

ב ״אמנות״, במדור כתבה הופיעה 2120
 משה, בועז של הצילומים תערוכת ענייו

 :כדלקמן העובדות פורסמו ובה
ב קזנצ׳י למועדון התפרץ שולחי <•
צו כשהם זועמים צעירים חבורת ראש

 כאלה?! תמונות להציג אפשר ״איך עקים:
 הנוער.״ את משחית זה

 במועדון, התפרעו ואחרים שולחי •
התערוכה. סגירת את לגרום במטרה

 תו- היא התערוכה כי טען שולחי י•
 ״למה התערוכה מארגני בפני והטיח עבה,
שיו עירום מציגים לא אתם  יותר זה נ
!״יפה

•  התערוכה סגירת את גרם שולחי י
 ואנדאלית. בצורה והתנהג

 עובדות: כמה להלן ספק, להסיר כדי
 התע- תיפתח שבו שביום סוכם, מראש

 ותינעל 20.00 בשעה תיפתח היא דוכה
 לשעה שנועדה תוכנית בשל ,21.30ב־

מו פורסמו האמור לסיכום בהתאם .22.30
שלאח וההופעה התערוכה, זמני לגבי דעות
האח רוס, עמירם הגיע במוצאי-שבת ריה•
וכע ,20.00 בשעה המועדון, לתוכניות ראי
על לפעול לראשונה ביקש רבע-שעה בור

 למופע. המקום את להכין כדי הסיכום פי
 אחד עזרת את שולחי ביקש 21.35ב־

 במטרה הכנים׳ לקיפול במקום החברים
 נזק ולמנוע המופע קיום את לאפשר

האו במרכז הכנים על שניצבו לתמונות
נש לא אך נפלה אחת שתמונה אחרי לם•

 מעל בזהירות התמונות שאר נאספו ברה,
 תליי- לאפשר כדי מאחריהם והונחו הכנים

 מיק- פגיעה ולמנוע עת, בכל מחדש תן
למופע. שבא הקהל על-ידי בהן רית

כי עו״ד ר, מי תל־אביב מוז

האוכייקטיווית האמת
 האובייקטיווית האמת דו״ח לפניכם הרי
ה את דפק ארליך כששימחה ׳:78 לשנת

 התעשיינים, התאחדות נשיא הילל פועלים
 אולם הכלכלית. דרכו את שביט, בומה

מ גם נשמטת שהקרקע מרגיש כשבומה
אפי לדעתו הרי התעשיינים, לרגלי תחת

ה בבחירת הליכוד על עולה המערך לו
הכלכלית. דרך

 זהו שלום, מבקשים (מיל.) כשקציגים
 מבקש (בקבע) כשרמטכ״ל אבל פוטש.

כשעמך לגיטימית. זכות זו הרי שטחים,
)10 בעמוד (המשך


