
 ב־ מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
- לאח־ לסייע כדי עכר,
 חס־ דגריס, כמה ריס.

 יעלו לא רי־חשיבות,
 דאגות צפויות יפה.

הע כמקום הקשורות
שהשא נראה בודה.

עו אני ״האם : לה
הנ הדנר את שה
״ כון  שתטריד היא \

תיאל במיוחד. אתכם
ה בתכונות להיעזר צו

יושר. סבלנות, טלה: מזל לבני אופייניות
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 את אס אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נא,
 המצווה כל את עושה
 ממונייך על־ידי עלייך

— שלך הבוסים או
 על (בזמן) הפסדך יבוא

 זבהתי (ביוקרה שכרך
!תבזבז אל קדמות).

 אתה הבא לשבוע עד
 בהוצאות לקמץ חייב

זאת, לעומת ובהחלטות.
 מצויינת תקופה זוהי

 לחשוב תוכניות להגות
לרחוב. בצאתך אדום לבשי חדשים. דברים
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 מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתן
 כן, לשם לסבול אפילו

 ללכת יודע אינך אן
 שצרין. מתי הסוף, עד

 בידן תיפול השבוע
 על להתגבר הזדמנות
תח אם ;זו חולשתן

 מי הפעם, אותה מיץ
 יעלה שוב מתי יודע
 דרו על לעלות בידן

 חיי־ במישור המלן.
 נכנס אתה האהבה,

 ככל ונגוס טעם גבוה. לחילון החודש
 בת את, גם אחת. פעם רק חיים שתוכל,

עבורן. רומנטי יחיה השבוע תאומים,
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 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
במעש ובלתי־קשורה

 לתפוס מאוד קל ייך,
ל או במלכודת אותך
 מה לעשות אותך חייב

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

— מצידך מעשיה אפס
ה בכל רוצה מי אבל

 מוטב לכן ? הללו צרות
 מה איתו יחד שתחשבי

מ באמת, רוצים אתם
הד הסכמה אי לפחות או הדדי ויתור תוך
צרות. לכס יחסכו ברורים דברים דית.
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 בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
 חדינד כי זכור כמה.

 חייבים והמקוריות יון
הר לרגלין, נר לשמש

 הזהירות מן יותר בה
 אם הקפדני. והתיכנון

מ תתעלם אל זאת;
 לא ודאג הרגע דרישות

 ידי־ עם לחינם לריב
 רכישות ומתחרין. דין

הדרו דברים או ציוד,
 כדאיים לעבודתן, שים

 על הבהיר העדיפי לביאה, השבוע. מאוד,
לאופיין. המתאים משהו לבשי הכהה.
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 נהדרת הבנה מגלה אתה מאוד. משונה
שפ שפגשת האחת גס השבוע. אדם לבני

 בפניך ליבה את כה
ל בהתייחס מדי מהר
מכי שאתם הקצר זמן

מ אתה ובמקביל רים.
לנצי־,; הבנה חוסר גלה
ה של הרשמיים גים
עצ ומוצא והסדר חוק
בדב איתס מסתבך מך

ב במת שהתחילו רים
 למתחרה תניחי אל כך.

מנו את להפר הסמויה
 שמגיע ממה יותר לה מייחסת את חתך•

לדאוג. מה שאין למסקנה תגיעי עוד לה.

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת זוגד בת
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו

 כה. עד בכך להבחין
ממ לחלצה לנסות כדי
 היא אותו הקשה, צבה

 ממך, להסתיר מתאמצת
חזי עליה תסתער אל

באי בחר אם כי תית,
 ביצוע תוך ממושך, גוף

והס הטעייה פעולות
ה אל תגיע כך חה;
וי ממש, בעזרתה יעד
 י המצב. את תלבנו חד
 עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא אם

 ראשון. ביום השבוע כבר החוצה לפרוץ
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 מעלין, והוסרה שעלתה הגדולה העננה
ל לן מאפשרת עדיין

 החופשיות כמלוא זוז
 לגני-מזל-עק- הרצוייה

 כן על אופיניים. רב
ב הכל את לקחת דע

יחסית, בשלווה שקט,
ש זהו חיפזון. וללא

 ושל תיכנון של בוע
עבו־ של שבוע זכרון,

בי־ של ולא דת-בית
יפ ידידים חוץ. צוע *
 פנים. בסבר אותם קבלי ביתן. את קדו
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בש המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש

 השם: למען תריב, אל ממש. אלים, בוע
 לאדם לגרום יכול אתה

 נזק ביותר שלילי לא
תיכ ואל מאוד. רציני

ע אתה לתאונות: נס
 לאסונות, לגרום שוי

א לכך. להתכוון מבלי
תו שלא ספק אין בל
 מיני מכל להימנע כל

ב אישיים, סיכסוכים
 האישי הכלכלי, מישור

 גם ייתכן והאינטימי.
 רק לפתור שאפשר סימפאטי, לא במישפט

רבה. הבנה גלה והתחשבות. הבנה בעזרת

לחברן. תעשה אל — עלין ששנוא מה
 אותן לימדו לא אם

 מוטב בילדותן, זאת
עכשיו, זאת שתיזכור

מל היטב. זאת ותשנן
ליי עליך השינון, בד
ב זו חיים אמת שם
 עם ליחסיו הקשור כל

 התולה הצעיר חברן
 והטעריצן תיקוות, בן

ממש. הערצה־עיוורת
 כמו אליו תתייחס אל

 להציק. מעכשיו כבר וחדל נחות״דרגה אל
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 בקפדנות תתכנן אס לך, יזיק לא בכלל
 ה־ פועלך המשך את

 את ותשמור — עיסקי
בל לעצמך תוכניותיו

ל זקוק אתה אם בד.
 משפחה קרוב — כסף

 מבוגרת אשה אפילו או
מב ממון על עדיפים

לכ לך שמוגש חוץ,
 הטרדות כדי תוך אורה

 את אם יותר. קטנות
מו — באהבתו רוצה

 באחרים. גס לכאורה, שתתענייני, טב
¥ ¥ ¥,

 לא דגים, בת שלן האהבה חיי במישור
מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

הנלהב, מחזרן את
 חשה שאינך למרות
 תני משיכה. כל כלפיו
שלו; את לעשות לזמו

 תשתנה שהרגשתן או
 שהוא או זאת, בכל

ד בן מטן. יתייאש
ה אופיין למרות גים,
ל נוטה אתה נוח,

בידיים. עצמן קח פרועות. התפרצויות

במדינה
)27 מעמוד (המשך

 מגו־ מארץ־ישראל עבריים צעירים אלפי
 ברחבי וחנו הבריטי, בצבא בשורות ייסים

 מגויי" היו אחרים מאות התיכון. המיזרח
 ההגנה. של אחרות וביחידות בפלמ״ח סים

 אחרי מדולדלים היו ולח״י אצ״ל גרעיני
 עדיין היו אך מנהיגיהם, ונפילת הפילוגים
קיימים.

זו: היתה התוכנית
זמנית. עברית ממשלה ׳תקום •
 הקמת על מייד תכריז הממשלה י•

 המדינה הגדרת תוך בארץ, עברי שילטון
 המלך וקבלת בריטי, כדומיניון החדשה
כריבון. הבריטי

היהו היחידות לגל תקרא הממשלה י•
ה במירב להצטייד הבריטי בצבא דיות
 יחידות עם להתאחד לארץ, ולחזור נשק

 הארץ על ולהשתלט שיתקוממו, המחתרת
כולה.

ב שעמדה החלושה, בריטניה החשבון:
 בצפון הגרמנים עם ולמוות לחיים מאבק

 יניפו אם להפיכה, תתנגד לא אפריקה,
 תמונת ואת הבריטי הדגל את מחולליה

השישי. ג׳ורג׳ המלך
 במים־ מייד, היהודית המדינה תקום כך
הבריטית. האימפריה גרת

 שהגה האיש השביעי. הדומיניון
מ מגדרה, ממושקף רופא היה זה רעיון

 גשא הוא הרביזיוניסטית. התנועה מנהיגי
 גרמני: לאציל יותר שהתאים מוזר, שם

פון־וייזל. וולפגאנג ד״ר
 מצומצמים, חוגים בין עבר 1943 בראשית

 שהיתה תוכניתו, את בסודי־סודות השמיע
 במיסמך רשם הדברים את בגידה. בבחיינת

האקטיביס ״מצע הכותרת את שנשא קצר,
 השאר: בין נאמר, ובו טים״*

 שעת־ מתקרבת כי מאמינים ״אנחנו
 השילטון תפיסת — הציונות של ההגשמה

 עברית... ממשלה על־ידי בארץ־ישראל
מדי ברוח ברורה התקשרות :אנגליה כלפי
 ארץ־ישראל — השביעי הדומיניון יניות

ה מהאימפריה בלתי-נפרד חלק נשארת
אנג ממשלת של רצונה ■נגד אף בריטית,

 לשיתוף- נכונות המיפלגות: כלפי ליה....
 הפטריוטיים היסודות כל עם לבבי פעולה

 המים־ הניגודים על ויתור מתוך ביישוב,
לגתיים.״

 על פון־וייזל העלה אילו בריטי. דגל
מיל השמדת היתד, הימים שבאותם דעתו

 היה בוודאי בעיצומה, אירופה יהודי יוני
 אולם להצלתם. כאמצעי תוכניתו את מציג

 זאת ידע שלא כפי זאת, ידע לא פון־וייזל
לחול נתונות היו מחשבותיו בארץ. איש
 הטובה ולדרך הבריטית, האימפריה שות

לניצולה. ביותר
 ברית ליצור בעיניו, היה, הראשון השלב

ש מפא״י אנשי ובין הרביזיוניסטים בין
ב התקיימה, וכך בתוכניתו. לתמוך יכלו
 של במישרדו פגישה .1943 אביב מימי אחד

 ברחוב ליבנשטיין), (אז ליבנה אליעזר
 מערכת שכנה סם בתל־אביב, נחלת־בנימין

 ליבנה בהגנה. קשור שהיה כתב״עת אשנב,
 דעתו את הביע פון־וייזל, דברי את שמע
במפא״י. תמיכה ימצא שלא

 לפון* לכשנתברר מיתה התוכנית אולם
 הרביזיוניסטית, בתנועה שלו, שחבריו וייזל

 להם כשנודע התחלחלו הם לה. יסכימו לא
 בריטי, דגל יהיה המתוכננת המדינה שדגל

האנגלי. המלך יהיה ושריבונה
 רק זאת היתד■ דז׳בוטינסקי. ;של,

 של בדעתו שעלו הרבות, התוכניות אחת
הארוכה. דרכו לאורך פון־וייזל וולפגאנג

ה שהיה מאביו, ירש האצילי שמו את
 הקיסר־ צבא של הראשי הצבאי פרקליט

טע רעות לשונות האוסטרו-הונגרי. המלך
 מיסמך על לחתום הספיק לא שהקיסר נו

שול על מונח היה שכבר התואר, הענקת
 המהפכה פרוץ עם מווינה ברח כאשר חנו,
 פון־וייזל חשוב. זה אין אבל .1918 של

 פרטי בשם השתמש פעם מדי בשמו. דבק
 אך הרצל) של שמו על (בנימין־זאב, עברי
הסוף. עד עליו חביב נשאר וולפגאנג השם

 מזהיר. נואם היה הגרמנית בשפת־אימו
 אלא הדמגוגיה, גינוני כל על ויתר הוא

 הבלתי- רעיונותיו בשלל -שומעיו את הימם
 השקפתו שבעולם. נושא כל על שיגרתיים

 שחיבר אחר (במצע ביותר שמרנית היתד,
 את לחסל תבע ׳40,-יד שנות בראשית

 לאסור מלאכותיות, הפלות למנוע הזנות,
 מצא השקפותיו ליישום אך וכר). שביתות,

 שלמדינה למשל: חורגים. רעיונות תמיד
 לים, מעבר מושבות יהיו שתקום היהודית

 המוני. גיור על-ידי יוכפל היהודי שהעם או
הציע הראשונה מילחמת־העולם למחרת

 נמצא זה מיסמך של היחידי העותק *
 פון־ הפקיד בידיו אשר אבנרי, איורי בידי
תוכי אותה של המיסנוכים העתקי את וייזל

 והציוד הנשק את לקנות ז׳בוטינסקי לזאב
 לצייד כדי מתפרקת, אוסטרית אוגדה של

 חלם שז׳בוטינסקי היהודי הלגיון את בהם
ש פון־וייזל, התקשר זו בצורה אז. עליו

ז׳בוטינסקי. עם הרצל, של ידידו היה אביר
 בכל עליו האפיל שז׳בוסינסקי מכיוון

 ל־ מלא ביטוי מעולם ניתן לא התחומים,
 את העריץ הוא פוךוייזל. של כישרונותיו
 חיכוכים למרות לו נאמן נשאר ז׳בוטינסקי,

 זיל־ הפגין ז׳בוטינסקי כאשר לפעם, מפעם
 שופע־ הייקי כאינטלקטואל מסויים זול

הרעיונות.
 במילסמת־היעולם בחיים. התנקשות

ה בצבא תותחן פון־וייזל היד, הראשונה
 במילחמת־השיח־ לו עמד זה נסיון אוסטרי.

 הקצינים כאחד לצה״ל התגייס הוא תר.
 ״נפו־ סוללת על פיקד ביותר, הקשישים

 להתפעלותם נגבה, על בקרב ליונצ׳יקים״
הפרדסים מן שיצאו גבעתי חיילי של הרבה

פון־וייזל וולפגאנג
המלך נגד המלך, בשס

 של הכפול הפלא את לראות כדי השכנים
המ קשיש, וקצין מתושלח מימי תותחים

מצלצל. ייקי במיבטא עליהם פקד
 כסופר לראשונה לעצמו רכש שמו את

העי האימפריה הגדולה, אולשטיין הוצאת
 אותו ששלחה בגרמניה, היהודית תונאית

 ספר כתב אחר סופר עם יחד .1922ב־ לארץ
 אללא הערבי, העולם על רב־מבר פופולרי
 ערבי מידי בהתנקשות נפצע כאשר אכבאר,

מהונ צעיר מעפיל פון־וייזל מצא צעיר,
 מקומו את זמנית למלא שהתנדב גריה,

 קאריירה החלה כך גרמניה. עיתוני כשליח
 הריבה הימים ברבות שהתפרסם סופר, של

קסטלר. ארתור מרבו: יותר
 רצה לא אחד דבר הרעב. שכיתת

 מיפלגתי. עסקן לעולם: להיות פון־וייל
 נאשר גם איש־מנגנון, להיות סירב לכן

הציו ההסתדרות כיו״ר לזמן־מה נתמנה
בארץ. (הרביזיוניסטית) החדשה נית

 הוא בארץ. כללית התפעלות עורר פעם
 בלטרון. ונכלא היישוב מנהיגי עם נאסר

 ביום יום. 28ל־ שביתת-רעב על הכריז שם
 פון- אולם הבריטים. אותו שיחררו 19דד

 שלו בשביתת־הרעב המשיך נכנע, לא וייזל
.28,־ד היום לתום עד בחוץ,
 שהקים בבית-הבראה מצא פרנסתו את

 אל בתל-אביב. פרטית וכפרקטיקה בגדרה,
 תיק־ד,רופאים כשבידיו בא היה הרצאותיו

 הפוליטיים בני־שיחו ואת הגדול, השחור
 חיכו שם מיריפאתו, אל פעם, לא הזמין,

החולים. בין
 בגיל שבוע, לפני לעולמו, הלך כא־שר

 לתקופה שייך היה הוא ונשכח. כימעט ,77
 בגלל גם אלא גילו, בגלל רק לא אחרת,
 בתנועת־ מקומו את מצא לא הוא אופיו.

 אחרי בגין מנחם על-ידי שהוקמה החרות,
 של השונים בגילגולים או המדינה, קום

 של ר,וולגארית הלאומנות והליכוד. גח״ל
 האריסטוקרט בעיני חן מצאה לא היורשים

 ז׳בו־ של עמיתו שהיה ,האוסטרי-ר,יהודי
בבית אורח היה הרצל ושתיאודור טינסקי,


