
בעולם
בריטניה

י גולדה אי  מ
הבייט♦

 היה היוז, אדוארד בריטניה, ממשלת ראש
 יריביו אפילו עגום. במצב השבוע נתון

 לטובתם, זה מצבו את שניצלו הפולטיים,
 סבבה אוהדיו, בין ואילו לאידו. שמחו לא

 בדיוק מרגיש הוא שעכשיו העצובה הבדיחה
ישראל. ממשלת ראש להיות זה איך

 בין הדמיון ואכן, אונם. תוך הליכה
 רב. היה הממשלות ראשי שני של מצבם

 המסוגל אנגלי ולכל בריטניה, לממשלת
ברי שהצטרפות ברור צלול, בראש לחשוב

 צו־חיים. בבחינת היא המשותף לשוק טניה
 מתקדם, איחוד בשלב כיום היא אירופה

 מבחוץ להישאר מסוגלת איננה ובריטניה
 מפשיטת־ להימנע ברצונה אם — בודדה

רגל.
 בריטניה, ממשלת לראש ברור היה זה כל

 עם לשיחות לפאריס השבוע יצא כאשר
המדינה של ממשלתה ראש — פומפידו ג׳ורג׳

הית ממשלה ראש
להיסטוריה להיכנס צריך אבל נעים, לא

 אודות — המשותף בשוק ביותר החזקה
ש לחשוב, המסוגל ישראלי כל כמו מאיר,
ר שהיה נוסף ה  לצרף יצליח אם להית: ב

 להיכנס יזכה המשותף, לשוק בריטניה את
 היבשת איחוד את שקידם כאדם להיסטוריה

מכריע. בצעד
 גולדה גם יודעת הרחוקה, (ובישראל

ש לחשוב, המסוגל ישראלי כל כמו מאיר,
 ישראל את יצילו לא באוויר השמיניות כל

 עם הסדר לידי להגיע האמריקאי מהלחץ
 הממשלה שלקראתו הכיודן יזהו — מצריים
 גם היתד, לא הית, כמו מוצעדת: או צועדת,
 כמבי־ להיסטוריה להיכנס מתנגדת גולדה

 לוא — למצריים ישראל בין השלום את
אפשרי.) השלום כי מאמינה היתד,

 ל־ העוקץ: האימפריה. על לוותר
 בריטניה הצטרפות ניראת הממוצע, בריטי
 לפאריס הית של ונטיעתו ככניעה, לשוק

 קשה הממוצע לבריטי ארבע. על כזחילה
 להסתגל הגדולה, האימפריה ימי את לשכוח
קטנה. כבר שבריטניה לרעיון
 בריטניה את תאלץ לשוק, הצטרפות שכן
ה חבר־העמים כמלכת מעמדה על לוזתר

 — לנפשן החבר מדינות את לזנוח בריטי,
 לבלוע קשה שלה. נפשה את להציל כדי

 נימה מנצלת האופוזיציה ומפלגת כזו גלולה
רת. התיקש ובאמצעי בפרלמנט בהצלחה, זו

ה לישראלי קשה הרחוקה, בישראל (,גם
 שלום שתמורת הרעיון את לבלוע ממוצע

מפ בישראל, גם השטחים. על לוותר יש
 לחצים להסדר המתנגדים הכוחות עילים

הממשלה). על
 בעיות גם קיימות הריגשית, לנימה בנוסף
 בריטניה של בקבלתה עצומות, ממשיות

 הקיימים ההסכמים בהן: העיקריות לשוק.
 אחרות ומדינות לניו־זילנד בריטניה בין

מש לפיהם הסכמים הבריטי, העמים בחבר
 החקלאיים מוצריהם את אלה מדינות ווקות

 תתקבל אם מועדפים. בתנאים לבריטניה
מהסכ לשכוח תצטרך היא לשוק, בריטניה

פי יהיה למשל, ניו־זילנד לגבי אלה. מים
 הבשר ייצור לענף מוחלט מוות הדבר רוש

שם. משפחות רבבות המפרנס והחלב,

 שפוס־ למרות זה. את עושים איך
 לקבל בכנות מוכן לדזדגול, בניגוד פידו,

 מוכן לא שהוא הרי לשוק, בריטניה את
 באינטרסים שיפגעו בתנאים זאת לעשות

 להביא מסוגל לא מצידו, הית, צרפת. של
 הרוב דעת על יתקבלו שלא תנאים, הביתה

 מיפלגתו את לסכן העלולים או בפרלמנט,
תנ להשיג יצליח לא אם הבאות. בבחירות

האיח־ד. יקום לא — סבירים אים
 שאכן לרבים ברור הרחוקה, (בישראל

 סאדאת עוד כל לפחות מצריים, כיום נכונה
ישראל עם שלום לקראת לצעוד בשלטון,

מצומ טאדאת של התימרון שמרחב אלא —
ה הלחץ תחת ישראל, ממשלת ביותר. צם

כיוון לאותו לצעוד היא גם תיאלץ אמריקאי,
 התימ־ במרחב למדי צפופה היא גם אך —

ה להביא מסוגלת שהיא התנאים של רון
ביתה).

ויש בריטניה — הקטנות המדינות בשתי
 רוצה העגל עדין: מצב אותו זה היה ראל

להניק יותר, או פחות מוכנה, הפרה לינוק,
זה. את עושים איך רק: היא והשאלה —

1רזד
ב המזרח  הקרו

ק ח ר ת מ
ה מודרני, מהפכן־סלון כל שיודע כפי
 לו לקלקל לעובדות להרשות שלא מקפיד

 ב־ הפליטים בעיית נולדה התיאוריות, את
 ויחיד: אחד מגורם כתוצאה מזרח־התיכון

ה האימפריאליזם של התוקפנית המדיניות
אימ הרי אין האמריקאי: (דהיינו, בינלאומי
 מדינת־הבו־ את המפעילה אחר), פריאליזם

 לאינטרסים בהתאם ישראל, ששמה בות
שלה.

בקרוב, להיזקק עומדים אלה מהפכני־סלון
הפלי בעיית שכן חדש: לתירוץ מהר, ודי
 בהודו, אלה בימים ונוצרת ההולכת טים

 תשכיח המזרחית, פאקיסטאן לגבול סמוך
 התיכון. המזרח של זו את הנוראים במימדיה

לה הפעם יהיה קשה — גרוע שיותר ומה
 בשואה האימפריאליזם ואת ישראל את אשים

החדשה.
את פליטים. מליון וחצי שניים

לענ אומנם הבעייה חדלה העיתונים קוראי
 וזורם נמשך המזרחית מפאקיסטאן אולם יין,
ה בנגל מדינת לתוך אדיר פליטים זרם

 כאילו שנראה זרם — שבהודו מערבית
 כבר הגיע הפליטים מספר לעולם. ייפסק לא

 מדינת את הציפו הם מיליון. וחצי לשניים
 מדינות לתוך הלאה פשטו המערבית, בנגל

הודו. של יותר מזרחיות
מ היו לא לפאקיסטאן הודו בין היחסים

 שתי הצליחו לרוב אולם נלבבים, עולם
 שיתפרץ. בלא המתח על לשמור המדינות

 מול זה ניצבים הצבאות כששני עתה, גם
ה צידי משני מטרים, עשרות במרחק זה

 בהתפרצות מעוניינות השתיים אין גבול,
ביניהן. ממש של מלחמה

 למרות פאקיסטאן. נגד פידאץ
 מחנות תיארע. שההתפוצצות ייתכן זאת,

 לדיווחו בהתאם שמזכירים, — הפליטים
 בעזה מחנות־הפליטים ״את או״ם, איש של

 מרירות לקיני הפכו — ״77 כפול וביריחו
 הרעב. סף על וחיים מנוון עוני וייאוש,

 כוח־ ישנו הפליטים, מליון וחצי שניים בין
 צבא להקים כדי מספיקים ומרירות אדם

 ה־ פע,לות תיראנה שלעומתו ענקי, גרילה
 גן־ של כבדיחה ישראל בגבולות פידאיון
ילדים.

 להגביל מעוניינת היתר, גם לוא הודו,
ה והיא — אלה גרילה פעולות נ י  מעו־ א

 זאת. לעש־ת מסוגלת היתה לא — ניינת
 להגיב. שלא תוכל לא מצידה, פאקיסטאן,

 המודאג לעולם יפה כה המוכר התסריט,
להת עומד הקרוב, במזרח יות מההתרחש

 מזרחה יבשת חצי הפעם, — שנית רחש
הקרוב. מהמזרח

אדה״־ב
ת י י ג

הליגות
 ברוקלין של המחוזי בית־המשפט בפתח

סול וישראל. איטליה דגלי ברוח סטו התג.
 היום: לגיבורי המתינה וצלמים כתבים לת

 כהנא, מאיר והרב קולומבו (״ג׳ו״) ג׳וסף
מחיי בית־המשפט, מאולם חבוקים שיצאו

 שיתוף־ כי ומבטיחים המצלמות לתוך כים
)38 בענז׳ (המשך

תאוחים

 בדיוק להתנהג המשך
 ותזכה שהתחלת, כמו

מצ אתה לה להערכה
 כעולם שיש זכור פה.

 מאדם ליותר מקום
 ושהצל- אחד מוצלח

 אינה אחרים של חתם
 שאתה כפי לן מזיקה
הרו במישור חושב.
 לרוץ לה תן — מנטי

 עליך. לרכב לה תתן ואל קצת, אחריך
יכזיבו. לא הם גאינטטינקטים. השתמש

* * *

 יתגבש חסויים הסכם
 יהיה אך אלה, בימים

 אדם עין. לפקוח עליך
 בו ומאמין אוהב שאתה
 אך קשות, אותך יאכזב

 חשובת חברתית הצלחה
 תפצה השבוע בסוף
הנפש. עגמת על אותך
 יגרום שלך הנפש פיזור

 קרוב לאדם רבה מבוכה
 מסתיר. שאתה עובדות כמה שיגלה אליך,
קטן. לריב יגרום מחוץ־לארץ עיסקי מכתב

* * *

ו רגיש, אדם אתה
ליקי הזמן כל דואג
 עוזבים שהם ברגע ריך
הר ראייתך. שדה את
 הם הרגע. חביבי, גע,

בל גם טוב מטתדרים
ש הזמן הגיע עדיך.
 אמון קצת לך יהיה

 קצר חופש בבני־אדם.
 מאד לך קרוב מאדם

ה זה — תאומים בת תועלת. לך יביא
חיים. ועשי — תבלי תצאי, שלך. שבוע

?'מ
 בהוצאות תסתבך אל

תו בהן שאין כספיות
 לך מתאים החיסכון עלת.
 לא היא מפזרנות. יותר

 אם יותר אותן תאהב
 שיש מה כל את אבזבז

 כדאי שטויות. על לך
ו להסתובב שתפסיק

סרט־ בבית. יותר תשב
ול לקנא תפסיקי נית,

אוהב עדיין הוא שטות. כל על איתו ריב
ממן. ״לן לנדנד, תמשיכי אס אך אותן,

★ ★ *

 שתי על תרקוד אל
ט בבת-אחת. חתונות

 אחת בבעיותיו פל
ב זאת ועשה אחת,

 של בסופו יסודיות.
 לך. ישתלם זה דבר
 שעלה לרומן תניח אל
 אותך לדכא שרטון על

 את לעשות לזמן ותן
 גם הזמן הגיע שלו.

הענ החברתית מפעילותך קצת שתנוח
יוצרת. למחשבה זמנך את ושתקדיש פה,

* * *
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 מצפה שאתה הרווחים
רב. זמן יתעכבו להם,
 מיום משתנה רוחך מצב

 עקביותן וחוסר ליום,
 הסובבים את מרגיז
 תכונתך למרות אותך.
ל השבוע תזכה זאת,
ומו־ בלתי־צפויה עזרה

ה מקור ביותר. עילה _______
רב־הש־ אדם יהיה עזרה

ומב נעים ערב לך צפוי ממן. הקשיש פעה
מסחררת. רומנטית הצלחה תנחל בו רר,

נחוגה
ט ס ו ג ו א  - ב

ר ב מ ט פ ס ב
22
22

חאזנ״ם
ר 23 ב מ ט פ ס  - ב

ר 22 ב ו ט ק ו א ב

עחע
ר 22 ב ו ט ק ו א  ■ ב

ר 22 ב מ ב ו נ ב

עבו במקום לך שניתנו להבטחות תאמין אל
זכויו שכל דאג נאיבי. להיות ותפסיק דתך,
 הקרירות בחוזה. אותן והבטח תשמרנה, תיך
תימ אלין בת־זוגן של
 אם אן קצת, עוד שך

תלחץ, ולא הבנה תגלה
 תסתכל אל יעבור. זה

 שיש במה אלא בקנקן
ב שתיכננתס ^טיול בו.
ב יתבטל השבוע סוף
 נורא, לא האחרון. רגע

תס ועוד ארוכים החיים
 מיס־ הרבה. לטייל פיק
 או מכתב בצורת מך

למח חומר הרבה לך יתן אחר דבר־דואר
הקרוב. עתידן את לשנות ועשוי שבה,

¥ * ♦
 אדישומי למרות הטוב. מידידך היזהר

 לנקוט עלול הוא לבעיותיך, לכאורה
 שכדאי מדהים, צעד

לקראתו. מוכן שתהיה
 החלטות תחליט אל

 תסתכסך ואל חפוזות,
לעבודה. חבריך עם

ה בחיי — בת־עקרב
ה יחולו שלך אהבה
 מרחי- שינויים שבוע

 תהססי אל קי״לכת.
אהבתך. את לו לגלות

הש תהיה בעסקים
 מחושב סיכון אך מה, התקדמות בוע

בעתיד. נאים די פירות לך להביא עשוי
★ * ♦

 למרות אך להתגרש, נעים לא זה נכון,
 ״לך. משהו — שחור עתה לך נראה שהכל
 אם ״פתר לא דבר שוס

ל היוזמה את תקחי לא
יע לא אחד אף ידיים.

 יש בשבילן. זאת שה
מצומ ידידים חוג לן
 עליו. לסמוך שתוכלי צם
 אם — לן יעזרו הם

לע עצמך את תדרבני
 את שישנו דברים שות

למ יכולה את חייך. כל
 החדש במצב עצמך צוא

 נמצאת שאת לזכור רק עלייך רצית. בו
הרצוי. לכיוון לזוז וחייבת בפרשת־דרכים,

זע ★ ־£■
 למתוח לא היזהר אן כרגיל. העסקים

להי עלול הוא כי מדי, יותר החבל את
רבי ראשון, ימי קרע.

 מתאימים ושישי עי
 רומנטיית להיכרויות

 של שבסופו למרות
 לא דבר שום דבר
 הזמן הגיע מזה. ייצא

 תשומת יותר שתקדיש
 בת- ולבית. לאשה לב

 מגברים הזהרי גדי,.
ה היזהר מזלן. בני

וא מהימורים, שבוע
 כך רק לן. מזמן שהגורל קלף כל שר

לן. שיש מה על לפחות לשמור תוכל
★ ★ ★

 כל־ רבה בקפדנות צעד כל לתכנן תפסיק
 מקוריות עצמן. של מהצל לפחד והפסק כך,

ש התכונות הן והעזה
 גילוי הצלתה. לן תבאנה
 את לקדם עשוי חשוב

 בתנאי שלן, הקאריירה
כ אותו לנצל שתדע
 הרומנטי במישור יאות.

 יותר שתשתדל כדאי —
 אחרת, לליבה. להבין

 מישהו לה תחפש היא
 חבל.~אולס, וזה אחר.

ב חתלתולות הרבה יש
 מייד תמצא — אחת תפסיד אם וגם שטח,

בנסיעות. מפזיזות השבוע הימנע אחרת.

★ ★ *

ל להציק לא השתדל
ב כי לעבודה, חבריך
 מאוד הקרוב עתיד

ה רצונם לכל תזדקק
המתו היחסים טוב.
יש זוגן בן עם חים

 של בעקבותיה תפרו
 עם בלתי-צפויה פגישה

 לא אותו קרוב, ידיד
תי אל רב. זמן פגשת

 בענייני מיותרים סיכונים עצמך על קח
 להרפתקאות״נפל תיכנס ואל כספים,

ל עשוי אתה זאת, לעומת פיננסיות.
 על בהסתמך יותר הרחוק בעתיד הצליח

אותו. הגה שידידך ומבריק חדש רעיון
31 —

ר 21 ב מ צ ד  • ב
ר 19 א ו נ י ב

48 ?
0ןני

ר ו9 א ו ר ב פ  ־ ב
ס 20 ר מ ב

ו760 הזה העולם


