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מג עגמך על מעמי* סאתח חאתגרים
- עלולים מחגית חמה
 ולגרום אותך לעייף

 תיווכח כאגי-ראש. לך
 רציני שעיפוג לדעת

 ביוק־ שפגע בעבודה,
 בעקיפין נגרם רתך,
ה נאה. אשה בגלל

בכ שזה הוא מרגיז
 בדאי. היה לא לל
עצ את תאשימי אל
 קר שידידך בכך מך

תמהרי. ואל סבלנית היי כלפיך. ואדיש

¥ ¥ ¥
 קשה שבוע לפניך — שור בת התחזקי

ל תנסי אל במיוחד.
ש מהאתגרים התחמק

 להתגבר עליך יהיה
ישר, שכל מעט עליהם.
ועוז־ אומץ־לב הרבה
 לדלג לך יעזרו רוח,

ויג המשוכות, פני על
 של בסופו לך, רמו

 נחת־רוח המון דבר,
 יהיו שלא הישגיך, על

 אל כלל. מבוטלים
!יבואו ההישגים ! תקיפה היי !תוותרי

¥ ¥ ¥

בס הפינאנסי. במישור הצלחה נשקפת
 להגיע עשויים פים

 מהר יותר הרבה אליך
 לעומת שציפית. ממה
 להתרחש עלולות זאת

 אי־נעימויות מיספר
הע במקום הקשורות

 שיגעו מבלי בודה,
 לך. ישירות דווקא

 בעצמך תשתכנע אם
שנו הרעיון בצידקת

להש תוכל בך, לד
אותך. הסובבים האנשים על גם רבות פיע

¥ ¥ ¥
 כשיג־ השבוע נראה ראשון ממבט אומנם

 את בחובו טומן הוא אך ומשעמם. רתי
הכ קבלת של תחילתן ״

 בעיקר חשובות, רעות
 מחלה האישי. בתחום

 אותו שתפקוד קלה
תג מרטן, בן השבוע,

קל, לזעזוע לך רום
 הוא העיקר שיחלוף.
וטוב, הרבה לעבוד,
במי" להתעייף. ומבלי

_ _ _ _ _ _ _ העם־ או העבודה שור _
להת תהסס אל קיס: ׳ * -׳ ן

עו כולם עליך; לממונים או לבום חנף
 מאד. לך יועיל זה מזה, וחוץ זאת. שים
חום. וליבשי הופעתך על שימדי סרטן, בת

¥ ¥ ¥
כוחו אבל חיוביים, לא דווקא המזלות

 בה האישיים תיך
 צירופם בגלל עצומים,

 פלאנטות שתי של
 שאם עליך, שחוסות
 על ותשקיף תתאמץ

ב העתיד ועל העבר
 על תתגבר רגועה, עין
תאמי אל מיבשול. כל
 התכוון הוא :לו ני

 לגמרי, אחר למשהו
ל אחר למשחו ואת

 אותו, מפסיד ואתה — בא כסף גמרי.
ידידך. של חסרת־הזדון שגיאתו בגלל

¥ ¥ *

אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
כאב־הראש להסתכן. יכול אתת רוצה,

בטווח־ הצרות הריגעי,
 עם הפגישות קצר,

 אלה כל — שונאיך
 תדע רק אס שקוליח,
ההיש על־ידי להתמיד

וכוח־ הרציניים גים
 על־ידי שתפתח הרצון

 .מיקרה התפנית. עצם
 עלול ובלתי־צפוי נעים

תי לא אם להתגלות,
אי של כתגלית זהר,

 אל מיקצועית. קינאה של או אישית בה
אדישה. היי ממנו. נפגעת שאת לו תראי
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 אחד היא קרובה בידידות גדולה אכזבה
 ו נעי־ הפחות הדברים

 לקרות העשויים מים
מאז בן השבוע, לך

 :מאזניים בת ניים.
 שקשר חושבת את אם
 — חיוני הוא ידיד עם

 על עין לפחות שימי
ובכ עושה, שהוא מה
 שתש־ הזמן הגיע לל,
 ביתר מעשייך את קלי

לטובתך. זה זהירות.
¥ ¥ ¥

 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
חד היכרויות בזכות
 כמה ועל-יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
ה בל לך יש בי לך,

 את לפענח סיכויים
 אותך שקשרו הקשרים

כיש־ סטאטי, למצב
ברבים, יתגלה רונך

ולשימחתך. למבוכתך
 בני שוטים, תהיו אל

פרנסה. זוהי :עקרב

 ועל־ לרוחך בהחלט היא נקטת בה הדרו
 הזרועים הפחים אף
 אשר היא — פניה על

ש למה אותך תוביל
ול להשיג רוצה אתה

לע צריך שאתה מה
 עליך כי זכור שות.

 דבר כל לפני לסמוך
 ובראשונה בראש אחר,

ל גם נסה עצמך. על
 עד באחרים. התחשב

 היה אפשר. שרק כמה
דבר. לגלות לא השתדל בתגובותיו. מתון
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 המסובך הכלכלי במצבך לטונה שינוי
 תמצא אתה במיקצת.

 הפחות במקום ידידים
 עם הדעת. על מתקבל

מתיי שהם דע זאת,
 בחוסר- אליך חסים

 מ- היזהר התחשבות.
יותר, ועוד הפכפכים,

נט הפכפכות. מנשים
 ולדו- לחולמנות ייתך

אותך, תסבך מנשיקה
 לא- במריבה השבוע,

לענ האף את תכניס כבר אם אזי, לך.
בכבוד. המלאכה את סיים — הזולת ייני

 די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה
 לעבודתך. מפתיעות

 שאתה ההמולה אבל
 מחשידה סביבך, מקים
יו מדבר שאתה אותו

 מאשר העבודה על תר
 הדבר אותה. מבצע

 ומרסן שבולם היחידי
 שו־ בעצם היא אותך
 בפניך המצביעה תפתך

 נקודות על הזמן כל
 לך, דע שלך. התורפה

בדבריה. וחכמה הגיון הרבה יש כי

 ותפרח תלך שגילית החדשה הידידות
 אם אף נפלא. למשחו *

לקל תוכלי לא תרצי,
 בן אתה, אותה. קל

 לנסיעה התכונן דגים,
 תוסיף היא ארוכה.

תרצה, ואם לאישיותך.
 של קינאה לכיסך. גם

תצ לא לעבודה חבר
דרכך. את לשבש ליח

 וה- ייכשלו סיכסוכיו
 המפעל של בוסים

לו. שקיווית הג׳וב את לך דווקא יתנו

 נדו*ר9ג \9
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 ר״צ רשימת ובין ׳1965ב־ הדש כוח — הזה
.1973ב־

 היתד, היא הבחירות. ערב קמה ר״צ
 מיפלג- מיסגרת ללא תנועה, ללא רשימה

 הכיוונים. מכל בוחרים הזמינה היא תית.
 היא ומפורש. כולל מצע הגדירה לא היא

 ב- מילחמה של כללית בתדמית הסתפקה
 בסדרי־שילטון לרפורמה חתירה מימסד,
האזרח. לחופש ומאבק

 אישיות עמדה לציבור פנייתה במרכז
 הודות בעיקר לקהל ידועה שהיתר, אחת,

עיתון. דפי מעל האזרחים למען לפעולתה
ל כמח־ייק מתאים זה תיאור

 שמונה לפני רשימתנו תדמית
שנים.

נוצ אלוני לשולמית שמסביב ספק אין
שו מגמות של די-רחבה קואליציה רה

 הנחילה היא סותרות. אפילו ואולי נות,
 1.250<־/ לעומת הבוחרים, מקולות 2.2570 לה

הראשונה. בפעם אנחנו זכינו שבהן
 — מהותי אחד הבדל יש אולם

 הרשימות שתי כין הכריע והוא
.1973כ־

 בליל־ ,בטלוויזיה אמר עופר אברהם
 אלוני שולמית הכל, ש״אחרי הסילווסטר,

זאת. ידעו הבוחרים כל למישפחה.״ שייכת
ה מטעם חברת־כנסת היתד, שולמית

 סותרות אינן היסודיות תפיסותיה מערך.
 אין הישראלית. החברה של המוסכמות את

 ה־ של הבסיסית התבנית את שוברת היא
 שלוות־ את גוזלת היא אין הקיים. מישטר

 היא אין :וממילא המצוי. האזרח של נפשו
 הרבים. שינאת את עצמה על מעוררת
 והיא עליהם, להתחבב יודעת היא להיפך,
לשמעם. שנעים דברים רק אומרת
 לא אך — הדתית בכפייה לוחמת היא

 דוגלת היא המדינה. מן הדת הפרדת בעד
 בעד לא אך — השלום בענייני מתון בקו

ל העלולה כלשהי, מוגדרת תוכנית־שלום
 ודי־ פחדים של הבצורה בחומה היתקל

 ב״סדרי לרפורמה שואפת היא עות־קדומות.
 של מהותי לשינוי לא אך — השילטוך

הישראלית. החברה
 מי גדולה. מעלה זוהי במערכת־בחירות,

 בעצירת ברפורמה, מאד כללי באופן שרצה
 הערבים, כלפי מתון בקו הדתית, הכפייה

 מוכרח לא — למימסד צרות בעשיית
 הגדולה הקפיצה את לקפוץ 1973ב־ היה

 כתמי בה שדבקו רשימתנו. בעד ולהצביע
 היה קרבות. אלף של והבוץ אבק־ד,שריפה

 מחייב, פחות יותר, נחמד יותר, פשוט
ש שהכריז מי החדש. הפרח בעד להצביע

 לעמוד נאלץ לא אלוני שולמית בעד יצביע
 חביב להישאר היה יכול הוא מר. בוויכוח
החברה.
 כפיתרונות רצה שכאמת מי

 שרצה מי לנו. נאמן נשאר יסודיים,
 אוזנו, או הפיל, רגל נגד למחות רק
אחר. או זה לכיוון נשר — שיניו או

חושה התחלה
 רצינו לא תנועתנו, את הקמנו אשר ך*
 חשובה — וסגורה קטנה כת שתהיה ^
 לאגן־ניקוז, שתהפוך רצינו שתהיה. ככל

 שוחרי של היובלים כל ייזרמו לתוכו אשר
במדינה. והרפורמה השלום ר,קידמה,
יוב קלטה תנועתנו נתבדתה. זו תיקווה

 נפסקה מכן לאחר אך — רבים קטנים לים
הזרימה.

 תפקיד כהצלחה מילאה התנועה
 היא אד — וכציכור ככנסת חשוכ

 העיקרי: התפקיד כמילוי נכשלה
 הגדולה, הפוליטית התנועה הקמת

החדשה. ישראל את שתקים
 כיום חשוב הוא בעינו. נשאר זה תפקיד

 פוליטית כתובת שום אי־פעם. מאשר יותר
למלאו. מסוגלת אינה קיימת

 לעמוד צו־יד זה תפקיד לדעתי,
 צורן־ יש הכא. כשלכ עינינו לנגד

חדשה. כהתחלה
 מים■ מאין, יש לכרוא, צייד יש
 הרכה מחנה לאחד שתוכל גרת
 להתמודד שיוכל מחנה גדול, יותר

המדינה. של דמותה עד כהצלחה
 לומר: קל לא רבים, כה קרבות אחרי

ברירה. אין אבל מחדש.״ נתחיל ״הבה
 ינסה זו גסידרה הבא (במאמרו

 הסיכויים על לעמוד אבנרי אורי
 והקידמה השלום כוחות לאיחוד

במדינה.)

במדינה
תזרדות

ה ב ה א צחת ת מנ

 כל על מתגכרת האהכה
 המפד״ל, צה״ל, — המיכשולים

והאכ מישרד-הפנים
 מנצחת האהבה הגון, רומאן בכל כמו

המיכשולים. כל על ומתגברת
 רודולף את לגייס שרצה הצבא, על

 וכל ישראלי, שאינו למרות שוורצבאום,
 פעם היתד, שאמו היא לישראל שייכותו

 באזרחות אז וזכתה לידתו, לפני !בארץ,
אוטומטית.

 את לגרש שרצה מישרד־הפנים, על
 שאבי אחרי קורטה, רוזל הנוצריה, אהובתו
 דד צמרת עם קשריו את הפעיל הצעיר
בני־הזוג. בין להפריד כדי מפד״ל

 לפחות אז — הצעיר הורי על ואפילו
מהם. אחד על

 העולם שנתן הפירסום הגזע. תורת
 פעולתו עם יחד לפרשה, והלאה) 1899( הזה

 אמנון עורך*הדין של הנמרצת המישפטית
שלהם. את עשו זיכרוני,

מתענ החלה הגרמנית סוכנות־הידיעות
 גרמניים שעיתונים אחרי בפרשה, יינת

לתורת־ כעדות רבה, בהנאה עליה, כתבו

ורוזל רודולף
אנד האפי

 יהודיים וחוגים בישראל, השולטת הגזע
 העיתונים. פירסומי נגד התקוממו בגרמניה

שאילתות. הוגשו הגרמני בבונדסטאג
 עתירה זיכרוני הגיש שם בבית־המישפט,

 הארץ, מן הגרמניה הצעירה גירוש נגד
 נציג מצא שלה, אשרת־השהות שפגה לפני

 ביקש בלתי־נוח, במצב עצמו את הממשלה
׳תשובתו. במתן לחודש דחייה
 ראש הדשות. מחשבות היו בצה״ל גם

 שרותו־ על ויתר שפיר, הרצל האלוף אכ״א,
 יכולים בני־הזוג שני הצעיר. של מאונס

מ באושר ולחיות לגרמניה, לחזור עתה
עולם. ועד עכשיו

נו התפתחות עוד היתד, אם. דמעות
 ארצה הגיעה רודולף של אמו ללב. געת

 שיכנע עינוה מראה בני־הזזג. עם ונפגשה
ל להיחלץ הבטיחה היא כנראה. אותה,
 הקנו־ על להתגבר לו ולעזור בנה, עזרת
 כל את לתוכה שגרפה המישפחתית, נייד,

מדינת־ישדאל. של השילטון מנגנון


