
 בי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 לך בא לא דבר שום

 נדרש אתה בקלות.
 להשקיע אחת לא

עומ שאינם מאמצים
לתוצ יחס בשום דים

 טלה מזל בני אות.
 קשורים שעיסוקיהם

 מזל ברי יהיו בידיהם,
 שיוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 וב- מעולה בבריאות

 הקשור מאורע לרמה. מעל אינטליגנציה
 מזל בן השבוע. עליכם יעיק ידיד באיבוד

ב ולזכות בספורט להצטיין עשוי טלה
הכלל. מן יוצאים להישגים זו פעילות

 יוס הוא שלישי יום
הק־ כספיות. ובעיות

התנגשויות של

ס לק לא איפוא, פד,
 מר־ החלטה כל בל

להס ולא חיקת־לכת
 לנצל נסה בכלל, תבך.

הבאים השבועיים את

מאזניים  לעבודה מחדש, לריכוז
קש ולחידוש שוטפת, טלה

 עליך. האהובים עם ריו
תז־ אל :בת־מאזניים

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 רי פ א ב

¥  *  *
 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח

 מפעילותו נחת תראה
 הוא העיקר הנוכחית.

השבוע, להסתכסך, לא
נוספים. אנשים עם

בשקט, הכל את לקחת
כש טובות, ולעשות

 גם לכך. נדרש אתה
 שמבקשים האנשים אם

בלתי־ הם ממך, זאת
 קצת בכלל, נסבלים.

 שינויים יזיק. לא טאקט
הבא. א׳ ביום החדש הירח עם יחולו רציניים

¥ *  *

תאומ׳ס
אי 2ו מ  ב

נ1בי 20

*  *  ¥
 סוף־ ומרנרים, אכזבות רצופה שנה אחרי
מועלה אתה שבועיים תוך :הגיע זה סוף

וזוכה , בדרגה
בהתאם. ויחס

מלהפוך תיזהר
— ימלוך״ כי

שהעלייה ודאי
תהיה הבאה
קרובה, יותר
הרבה אפקט

אז

הרבה

 - ביוני 21
לי 20 ביו

יותר
 טלפון שיחת משכנע.

אח מעיר מישהו עם
 לתמורות תביא רת,

 כדי הבא. בשבוע החברתי בתחום רציניות
בפעולה. לפתוח עליך ערך, יהיה שלפרי

*  *  *1

 בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
 על להתגבר תצליח זו

ולהימ רבים, קשיים
 טעויות. מעשיית נע

 לומד הטיפש כי זכור
ואי משגיאותיו״הוא,

 משגיאותיחם חכם, לו
 אמת- האחרים. של

ל גם נכונה זו חיים
 הרומאנ- חייך גבי

 נראה אם וגם טיים.
מפ אצלה שספגת לך
 כוכביך שוב. נסה תתייאש, אל — לה

 קיימים בסוף־השבוע דווקא בי מורים
סוף״סוף. להצלחה שתזכה הסיכויים בל

■3033X1■

*  *  *
 — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 בן־ כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל

תוק בקו־הגנה. אדם:
 וחזקה חזק, אותך פים

 כדי לפעול כיצד שתדע
מילחמה־שערה, להשיב

ה פני את למנוע או
חב :בת־בתולה רעה.

לק עלולה קנאית רה
 אס אך ממך. אותו חת
באמת, לך חשוב הוא
 לסדר לך חשוב אס או

לבר תזכי — אותה
 בהיר. סגול לבשי בתולה בת מתוק. נש
_____£___— ...------------------------

נתונה

י ס
11עון

^9ז1 ^וו 3<:ז

המר הבעיות האחרונים, בשבועות במו
 ושיעמום. חוסר״הכסף :הן שלך כזיות

 אין הפינאנסי במישור
שתת מוטב רגיעה.

חרי על לחשוב חיל
 מעיסוקיך קיצונית גה
 לא אם הרגילים. —

 אתה המצב, את תשנה
לצמי להיתקע עשוי
הרומאנ במישור תות.

 אין תאומים, בת טי,
 לרומא- רב טעם עוד
 והקלים. הקצרים נים

רצי יותר קצת משהו על תחשבי שמא
 המדבר האדם דווקא שני, מצד ן ני

ביותר. לך המתאים האדם איננו הרבה,

נ מ ש 1
ר 2{ ב מ ב  ־ בנו

ר 20 ב מ צ בד

יןניז
!אוף

ר 21 ב מ צ  ■־ בד
ר 19 א בינו

 ז נכון זה, את תעבור שלא חשבת
 הגיע לא עדיין אבל

עכ רק להירגע. הזמן
 לבל זקוק אתה שיו

 ולבל שלך כוח־הריבוז
גדי, בת שלך. העצבים

בידיים. עצמך קחי
 דבר הם רומאנים

 בריאותך אך חשוב,
 מישפחתי קשר עדיפה.

 בלתי- לעונג לך יגרום
 משפעת היזהרי צפוי.

 תכלת. לבשי זו. בעונת-מעבר בייחוד
* * ♦

 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 המתח, להפגת יעזרו לא

 ל־ לך יגרמו רק אלא
הימ במייוחד דפרסיה.

 עד מאי־נעימויות נע
 תתחיל אז ראשון, יום

 המתח. בהפגת להרגיש
 ו.1סבלנג בהרבה התאזר

 טוב, סרט לראות לך
 \עם או לבד, רציני,
 שצ^וייה ותיווכח חברה,

ובגילה. לא הנאה לך
¥ * *

 תאפשר רוחנית עירנות
 בל על להתגבר לך

 צפויות התנגדויות מיני
 רעיון ובלתי-צפויות.

 יבוסס אם מבריק,
לעומק, תיכנון על״ידי

עמ את לעצב עשוי
 בצורה הציבורית דתך

 נת- טרם בהן ובמידה
 טוב שבוע זהו נסית.

התופרת. אצל לביקור
בעצמך. הכל עשה ידידים. על תסמוך אל

,ן!
ר 20 א נו  - בי
אר 18 בפברו

* 3׳
זנים

אר 19  ־ בפברו
ס 20 ר מ ב

מכחכים
מדאיג לא ויכוחישראל עם על הטפיחה

ל גס אותו. ניחי
אדום. או ורוד לבשי בעיות. יש אחרים

לזוז נבון הייה מנוסה, למלח בדומה
— העיקר רוח. בל עם __________

 במקום תיתקע שלא
הת תקבל שלא אחד,

 מרחיקות- חייבויות
 תבטיח ושלא לכת,

 עשוי אתה הבטחות.
 לאשה צער לגרום

ל עשוי וגם מבוגרת,
 עם ניתוק לידי הביא

טו את השוחר גבר
 שבוע זה אין בתך.

 הנאה. יביאו קצרים מסעות לרומנטיקה.
* + *

 כמה !לבטלנות קץ לשים עליך השבוע
ו בהקיץ, ולחלום לשבת עוד תוכל זמן

 את אפילו לעשות מבלי
 המוגשים דברים אותם

 ? כסף מגש על לך
 לתיכ־ מצויין שבוע זהו
 ובינוני; קצר לטווח נון

 שבועייס־שלושה בעוד
 למעשים, לעבור תוכל

 ובלתי־ נמרץ ובקצב
 סילוק על הקפד רגיל.

ו הדרך, מן מיכשולים
 ' ו־ קטנים חובות שלם

 מתחרה :קשת בן היזהר, אך טורדניים.
 תדע לא אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן

לבן. לבש מטיולים. הימנע עליה. לשמור

 עם מרים מילחמה, כל אחרי כרגיל
 שמאל, כתף על וטופח ימין יד את ישראל
:לאמור

ל לחייל עוצר נהג כל ״בכבישים, 9
טרמפ״.

 חיילי עמוסות ״חברות־התעופה 9
המערכה״. לשדה השבים מיל,
 חינם מיסעדות הקימו ״בכבישים 9

 מהקרב, והחוזרים אל, היוצאים לחיילים
וכר.

 ייכתב לרעה עלינו הבאה במילחמה
נוסף: סעיף
 לעזרה, המתנדבות ישראל ״בנות ©
תשלום״. דורשות אינן

גרופית צוין, יואל

בפאריס הברון
 על הסיפור כי לדעת אתכם מעניין אולי
שהופיע מחברון, והערבי התמיניה אהבת

 ,1954 מאז עיתונכם של קורא אני
המשק אישיים מפרופילים במיוחד ונהנה

 אחד מעמיק, פסיכולוגי כושר־אבהיה פים
 בעיתון המצויים המוצלחים הפרופילים

שמו האחרונות השנים של הגיליונות (כל
פרס. שמעון של זה הוא אצלי) רים

אמ אדם מאפיינים: כמה על אחזור
 ובעל תככן המנגנון, מתוך שצמח ביציוזי
 וליח־ לתדמית מומחה מאניפולציה, יכולת

 הסימ־ המסיכה מאחרי אך — סי־ציבור
 אופורטוניזם ריקנות, מסתתרים פאטית
 2058 בגיליון מוסרי. עמוד־שדרת וחוסר
 פרס כי ציינתם דדי בפברואר 9 מיום
 בעמוד רבין. נגד למילחמה צה״ל את מנצל

 כ״רב־ מוגדר הוא הגיליון אותו של 21
אישי.״ קסם עם נכלים
 אקטואליות האלה התכונות כל למה
 היא סאדאת עם פרס של פגישתו כעת?
 בשתי מדבר סאדאת לתכונותיו. ביטוי

 עם בחדרי-חדרים, מתונה לשון :לשונות
ולשון ואמריקאיים, ישראליים נציגים

כ״ליבראסיוך הבותרת
עולמי פיהסום

ב במלואו הועתק ),2128( הזה בהעולם
 כדי תוך ליבראסיון, כאן, השמאלי עיתון
 דיבריכם. ציטוט
גלים. כאן היכה הוא

פאריס גיל, שושנה
ה בראש שהופיעה הכתבה כותרת 9
 (״שיחרור״), ליבראסיון של הראשון עמוד

 ראה — עמודים שני פני על והנושתרעת
גלופה.

גיוסמי גילי
צד,״ל. בנות״, ״גיוס מחלקת ולכבוד

שמי ,18 בת גיוסקי, גילי הח״מ, אני
 מצהירה לצד,״ל, בגיוס המחוייבת ניסטית

בא שמיניות יעשו שאפילו סופית, בזה
 לי איכפת ולא לגיוס מתייצבת איני וויר,

 חברי־הכנסת פי על כי יען נפקדת, להיות
ד,מת בת כל מאגודת-ישראל, הנכבדים

 על ועוברת פרוצה היא לצה״ל גייסת
 עדיין ואיני והיות והצניעות. המוסר חוקי

 חוקי על עתה עד עברתי ולא פרוצה
 אהיה אתגייס שאם הרי והצניעות, המוסר
בכך? רוצה בזמננו ומי לסקילה. צפויה

 וגרוריה לאגודודישראל להציע הנני
 עכשיו״, ״שלום בסיסמה תוקף בכל לדגול
 את לגייס צורך בכלל יהיה שלא בכדי

מחר. הבנות
גיוסקי גילי

ת״א שלובסקי, זאב :לדפוס הביא

 כלומר, כוונתו? מהי בית. כלפי תוקפנית
? היא-אמיתית לשון איזו

 דיעותיו את לשמור נאלץ סאדאת אם
 יוכל איך בסוד, האמיתיות המתונות

 המתינות המסקנה: מתון? להסכם להגיע
 פירוד לזרוע נועדה והיא בשקר, יסודה
 המחנה ובין — הישראלי המחנה בתוך

 ידועה זו עובדה לאמריקאים. הישראלי
 מנהיג לכל מאשר יותר פרס לשמעון
 המערך. שילטון מתקופת אחר ישראלי

 שב- בכך האמיתי פרצופו את מגלה פרס
 מתבייש אינו הליכוד ממשלת נגד מאבקו

המצרים. בידי כלי־שרת ולשמש להירתם
 ששאל ראש־הממשלה, לדעתי, צדק,

 לפשרה סאדאת הסכים אכן אם פרס את
טריטוריאלית.

 מדאיג. לא הוויכוח דבר, של בסיכומו
 עשוי כזה ״מנהיג״ אם רק היא השאלה
 לשילטון. המערך את להחזיר אי־פעם
שלא. חוששני

מן, כני פתח״תקווה נוי

חיכתה גולדה
 בדרך הולכת הזאת הממשלה ״לאסוננו,

 מאיר, (גולדה שלום״ מביאה שאינה
).24.7 הארץ,

 המבוכה מורא כשמעיק הזמן: מאותו
חזקה. ביד מורים הנבחנים גם

:פרדוכס
בנו על חסים בלאומניותם הקיצוניים

ובניהם. תיהם
ב אמר לורנץ שלמה הרב ברצינות:

 החייבים דברים ברדיו כלכלנים עם שיחה
ל עולה חיילת של כלכלתה להישמע:

להר יכולה שהיא מהמשכורת 60ס/ס צד,״ל
 היא זאת מלבד אזרחית. בעבודה וויח

 מתקופת ברבע רק אחזקתה את מחזירה
 :ביד עפרון עם חשבון, עשו לכן שירותה.

 צבאי משירות הבנות לכל פטור העניקו
 מיקצו־ בתפקידים קבע של גרעין והקימו

 זה במשק. מקובלות משכורות עם עיים,
 אבל תופתעו, הקיים. מהמצב יותר זול

הש הרב עם העימות שבצוות הכלכלנים
החשבון. לשמע לגמרי תתקו

אתא קרית גרבץ, אורי <

 עדיין נשארו אולם מאיר, גברת נכון, זה
 כל את היטב הזוכרים גילך בני אנשים

 מה שילטונך. שנות כל במשך מעשייך
)10 בעמוד (המשך


