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 לא להתנחלות־קבע. התנגדות אל ניות׳׳.
המילולית. ההגדרה מלבד ההבדל, מהו ברור

 התוכנית של העוקץ וחופיין. מארכס
 בהתכחשות כלול היה מפ״ם של הקודמת
 פשוט מפ״ם הפלסטינית. ליישות מוחלטת

 כי קבעה חוסיין, המלך הגדרת את קיבלה
 הפלסטינים, של מדינתם היא ירדן ממלכת
ירדן. עם משא־ומתן תבעה
סו שמפלגה האבסורדי המצב נוצר כך

 ל־ ,בישראל הפכה, מארכסיסטית ציאליסטית
 הירדנית, המלוכה בקיום העיקרית תומכת
רק״ח. של בצידה

ש מי זו. עמדה בגלל קשה סבלה מפ״ם
 עוד לו אין הפלסטינית, ליישות מתכחש

 איבדה מפ״ם ואכן, העולמי. בשמאל קיום
 בעבר שהפכוה — בחו״ל קשריה רוב את

 שוחרי־ה־ גם למשרד־החוץ. רצוי שותף
ממפ״ם. להתעלם התחילו בארץ שלום

 ערבים יש גדול: גילוי מפ״ם גילתה עתה
 ־ הח־ מפ״ם פלסטינים. והם המערבית, בגדה
מה? לשם אליהם. לפנות ישראל שעל ליטר,

 יש החדשה: בתוכנית כלולה י התשובה
 בדי מדיני, לגורם בגדה הערבים את להפוך

 עם משא־ומתן לנהל ירדן מלך על שילחצו
 בין יתנהל עצמו המשא־והמתן ישראל.
ירדן. וממלכת ישראל
 וו גישה בין ההבדל מה גולדה. עם

הקודמת? והגישה
 ל־ מאפשר הניסוח אולם הבדל. כל אין
 בחו״ל, ובעיקר בארץ פנים, להעמיד מפ״ם
 בעודה — בפלסטינים מכירה היא כאילו

לה ולזכותם הלאומית ליישותם מתכחשת
פלסטינית. מדינה קים

 בפירוש, פלסטינית למדינה מתנגדת מפ״ם
 על- שהושמעו נימוקים באותם בהשתמשה

קרו היא בבן אבן. ואבא מאיר גולדה ידי
ה מפלגת למזכ״ל מאשר לגולדה יותר בה

אליאב. לובה עבודה,
ה מן להתעלם מפ״ם מתעקשת מדוע
הפלסטינית? מציאות

הגיוניות: סיבות כמה יש כך על
•  בלי לשלום יסכים לא פלסטיני שום י

 כהצעת רצועת־עזה, ובלי בירושלים, מעמד
 המלי כי האשלייה עדיין יש למפ״ם מפ״ם.
 שהוכח אף — לכך להסכים יכול חוסיין
אפשרי. אינו שהדבר מזמן

•  פלסטינית, מדינה בהקמת שדוגל מי י
 תלוי זה מייד. זו מטרה למען לפעול צריך

ל שמחכה מי אך בישראל, רבה במידה
ב בשקט לשבת יכול חוסיין, עם שלום

ל מחייב אינו הדבר אבן.—גולדה ממשלת
דבר. שום

ת עו די
 ישנס, הס

ם אבל אינ
 לשים צורך מפ׳׳ם ראתה בה שעה, באותה

 המיושנות עמדותיה על מילולי טיט מעט
מס לאותה אבן אבא גם הגיע לעיל), (ראה
קנה.

 פיגארו, הצרפתי לעיתון שהעניק בראיון
 קיים הערבי־פלסטיני ״הציבור אבן: אמר
. . ב להודות מעולם סירבה לא ישראל .

 ואין ערבית, פלסטינית אומה של קיומה
 ,פלסטינית׳ אותה מכנים אם כלל חשוב זה
ירדנית׳.׳׳ או

שי־ משום בכך היה לא מהותית, מבתונה

וניסיון

 בפקודת הפלסטינית. הגישה לטובת נוי
 הלאומי לקיומם להתכחש אבן מוסיף גולדה,

 פלסטין. ערביי של הלאומיות ולשאיפותיהם
״פלס המילה את להגניב הצליח הוא אולם

 רושם ליצור ובכך — הדברים לתוך טינים״
בהם. מכיר הוא כאילו שטחי

 האסור דבר עשה אבן הפיקנטי: הפרט
ב הישראלית השגרירות אנשי על בהחלט
 מ־ רשמית להוראה כפופים אלה פאריס.

להז עליהם האוסר הירושלמי, משרד־החוץ
״פלסטינים״. המושג את בכלל כיר

רכי אדם ד
מתי
השלום יבוא

 מה לדעת אנשים רוצים משבר בשעות
 תשובות לקבל יכולים כשאינם יום. ילד.

 קריאת לאסטרולוגיה. פונים הם מוסמכות
ל האחרונות בשנים הפכה ההורוסקופים

 הפכו בכוכבים החוזים המונית. תופעה
מאוד. מבוקשים לאנשים

 ממושב )70( צוייגר הנם הוא מהם אחד
 אינו הישיש הנם שורק. שבעמק תל־שחר

 נוהג הוא בעצמו מנוחה. לאחרונה יודע
 הארץ ברחבי נוסע כשהוא שלו הג׳יפ את

ב מרצה הוא להרצאות. למקום ממקום
ב הסתדרות, מפעלי ממשלתיים, מוסדות
כו בפני חברתיים. ובמועדונים קיבוצים

 מה הכוכבים, לפי לנבא, צוייגר מנסה לם
הסוף. יהיה

 ובעל־שיער זריז בריא גבוה, צוייגר,
 ביתו שנותיו. מכפי צעיר נראה כסוף,

 שלושה על־ידי שמור טל־שחר שבמושב
 הבית בתוך טירוף• עד לו הנאמנים כלבים
 באירופה אי־שם נמצאת הדירה כי נדמה

 רק נראים מסביב המאה. ראשית של
 נראה באופק רחוק והשמים. שדות עצים,

כש לירושלים. העולה הכביש במוערפל
 משקיפים כי נדמה החלון דרך מביטים

החוצה. מטוס של צוהר דרך
ל קרוב תרומה. - תשלום כמקום

 קורא פתחו, על הצובאים וללבבות שמיים
אנ של ועתידם גורלם את צוייגר הנס

 צה״ל, אלופי נמנים מעריציו בין שים.
ל המעונינים ודיפלומטים, אמנים, שרים,

ה צופן ומה יכשלו או יצליחו אם דעת
 מבקריו את מזהיר צוייגר לגביהם• עתיד

 עצותיו בעד תשלום כל מקבל אינו כי
 תרומת דורש הוא אולם האסטרולוגיות,

 למגן־ ל״י 40מ־ בפחות מסתכמת שאינה
 חינוך לבית פוליו לאילנש׳יל דוד־אדום,
אחרים. צדקה למוסדות או לעיוורים

 למד בוינה, נולד הישיש האסטרולוג
 לארץ ועלה ובברלין באוסטריה פילוסופיה

 עתו־ בנין, פועל היה הוא שנה. 40כ־ לפני
 הבריטי, המנדט בימי ממשלתי פקיד נאי,

 עתה לאסטרולוגיה. ומרצה לאנגלית מורה
ב רק (הורוסקופים) מזלות מכין הוא

טעון. שהוא כפי ורציניים, דחופים מקרים
 יש אדוק. צמחוני הוא שנה 50מ־ למעלה

 כש־ הטבע• לגבי משלו פילוסופיה לו
 במשקו עופות לגדל עליו לחצה הסוכנות

 אח הראשונה בהזדמנות חיסל הרבה, סבל
 הצלחת סוד מהו נשאל א כשה: הענף.

 ״שני צוייגר: משיב שלו, ההורוסקופים
הגר בלוח ונסיון.׳׳ אינטואיציה דברים:

 הכוכבים תנועת על לומד הוא שלו מני
)34 בעמוד (המשך
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חדת הצעה  מיו
בלבד חדשים למנויים

בלבד זה לשבוע מוגבל
ס ל מנוי ן נ ו  חדשים 3ל־ י

. של סמלי במחיר ל״י. 8-

השבוע. תכניות על יותר רבים פרטים •
הלועזיים. הסרטים סדרות תוכו סיפור •
העבריות. התכניות תוכו סיפור •
 של הקלעים מאחורי הנעשה על כתבות •

הטלוויזיה.
עם בעיות לפתור לד שיעזור טכני יעוץ •

_____________ ״ שלד. האנטנה ועם המקלט
 הפזמונים״, ו״מצעד ״אופנה״, של הקבועים המדורים על נוסף זה כל

ועניין. תוכו מלאי וכתבות ומאמרים קריקטורות תשבצים, ספור־השבוע,

 ־בערב״8״ מערכת
 ת״א 28110 ת.ד.

י נא נ מ ש ר י ל ו נ מ  על ל
חדשים. 3ל־ שבועונכם

 8.— ע׳׳ס צ׳ק/המחאת־דואר ר.ב.
ל״י.
..............משפחה ................שם

.................................. כתובת
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 השבוע את לתכנן תובל!
 משבועו! וליהנות בולו

שפחה לכל מעניין המ


