
1111ו!
-1יגחרי •

באפר׳י
2'. 
— ̂

תאוחים

 להונות חשגוע תוכל
 לתחנינד. ולהתמסר

 עס מעניינות פיגעיות
 יעלו חדשים אנשים

 על שאיפותיך את
הו מציאותיים. פסים

 זוהי לגלות, לצאת ני
 נש־ נהדות תקופה

שזו רעננה, את גילך•
 את נצלי ופורחת, פה

 מו- למטרה הרגשתך
 האולימפוס, מן לרדת הזמן הגיע עילה.
 האנד נשטח עסקי מתנשאת. את אליו
 את ומתמיד. מאז חולמת את עליו נותי

האושר. ואל ההצלחה אל נדרך נמצאת

* * *

סבלת, ממנה ?ולה מחלה
 הוזות זאת נל חלפה.

 של המסור לטיפולה
 לך מוכיח זה זוגך. בת
 חשוב אתה כמה עד
 אהבתה רבה ומה לה

 אליה התייחס אליך.
 זה בעדינות. יותר קצת
שור, בת לך, לה. מגיע
מכיוון הישועה תבוא

הת צפוי. לא לגמרי
 תמיד לא ברצינות. החיים את וקחי עוררי
שוקעת. את בו מהבוץ שיוציאך מי יהיה

¥ * ¥

להת טעם עוד אין
 היה לינך. לרחשי כחש

 והודה, עצמך עם כן
 של למסווה מתחת כי

ותו עליז חנרה איש
 מנקשים שהכל סס,
 מסתתר קירנתו, את

 ייתכן מאוכזג. אדם
מגי נוגעת שחאכזנה

ידו נלתי עונדות לוי
קרו נפשות על עות
 הפעייה שורש כי הנמנע מן לא לך. נות
לאחרונה. שנרקם רומנטי נקשר נעוץ
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הע מחלוקת בעקבות
 לבין בינו לפרוץ לולה
בדר ממך הנחות ארס

 אתה במעמד, או גה
 עצמך את למצוא עשוי

 אפילו או — במיעוט
רבים, אנשים מבודד.
ל מוכנים כלל שבדרך
ול מאחוריך התייצב
 מה בכל אותך הצדיק
ה יגלו עושה, שאתה

 הכל יעשו הם כלפיך. קשוחה עמדה פעם
 מצדיקים הס אין הפעם כי שתרגיש כדי

שלווה. תפוס לחץ. מהפעלת הימנע אותך.
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 נדי- תתחיל לא אם
 תוכל לא — מייד אטה

 צרים. נפתחים לענור
 ורע הולך פניך מראה
נ רק זה ליום. מיום

 הזמן הגיע 1שמתך א
 על לשמור שתתחיל

 נריאותך מצג עצמך.
נאשמתך! שוג לקוי.
___________ שחוסר חושג אתה
 לכך, הגורם הוא שינה
 יותר יש אריה, כת לך, !טועה אתה
 ומלאת רעננה עליזה, את :השנוע מזל

צורה. כאותה להתנהג המשיכי חיים.

¥ ¥ ¥

 סף טל שתעמוד ברגע
תר המיוחל, השינוי

העבר. אל כבול גיש
 תתן אל בהגיון. פעל

 גלה בך. לשלוט לרגש
 מיש־ לבני הבנה יותר

 אתה אם אפילו פחתך.
 סבלנות. וחסר עייף

מש על לעלות הקדם
 במשך בלילות כבך

כוח, צבור ימים, שבוע

■1אויו1

ה*יי  יול 1 ־•:.
גי״י*ו ל

111111)

!ואח״ס

 זו בספק. מוטלת אינה שלך האינטליגנציה
 אתה מדוע להבין שקשה הסיבה דווקא

 שני כל איתה מתקוטט
להק לך כדאי וחמישי.

 רב זמן השבוע דיש
הע תיכנון למחשבה,

 מסקנות, והסקת תיד
ל אותך שיהפוך מה

 כדאי יותר. מאוזן אדם
 כל לצפות שתפסיק

 ותצא בטלוויזיה ערב
 לאוויר בשבוע פעם
 כל מאזניים, בת צח.

 בחיפושים. רצינית יותר היי לפנייך. העתיד
¥ ¥ ¥

 כחיים אנל לרגעים, נעימה אולי הפדיחה
כלשהו. לפיתרון כאמצעותה תגיע לא

תת אל ממך, בנקשה
 שאתה שוג לטעון חיל
 נפיתרו- מעוניין^ לא
לד יהיה, מה :נות

כשרו של סופם עתך,
(כ האמנותיים נותיו
 הכתי- נתחום עיקר

ומת הולך אתה 1נה)
א מהאולימפוס, רחק

 קורא האולימפוס גל
אנוכי. תהיה אל לך!
¥ *

 אל שמריה. על קפאה
אנ־ מאד.
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 מתוכניותיך אחת

 בקרוב תתגשם היא תתייאש,
 רב אמון בך יתנו שים

לפעי אותך ויעודדו
 בעזרתם השתמש לות.

 של להישגים ותגיע
 הוא שלישי יום ממש.

הר בשבילך: מזל יום
 זה ביום בפעילות בה

 למתרחש עיניך ופקח
 פטפטן ידיד מסביבך.

 אינפורמציה לך ימסור
בה. השתמש חיונית.

ולא יוסיפו

ביותר. טובה בצורה לפרוח ימשיכו ועסקים

 נ- ייכשל יסודיים דפרים לשנות נסיון
שי צפויים ענודתך נמקום גם זח. שנוע

לכת. מרחיקי נויים
 את למצוא עלול הינד
המקופחים, נין עצמך

 שנו הנוכחי הסיכסוך
 מענר עד מעורג אתה

 ומתח- הולך לראשך
 עשוי עוד ואתה סל,

נשכר. ממנו לצאת
 סוף־שנוע לך צפוי

 כמה למרות מאושר, _
 שלא קטנות תקריות

נחיים. מהנאתך יגרעו

 לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 ביצוע ותבע הסברים, תדרוש אל — באפלה

 לך שיעזרו החלטות
 ' לצאת אותך ולסובבים

 אתה אם הסבך. מן
 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 נוח, ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזוזה רום

 הז־ — דלי בת עניינך.
נו את לאחרונה ^נחת
 ודאי את הופעתך. שא

 כר־ היא החיצונית שהופעתך יודעת, אינך
 !זאת נצלי — יפה את שלך. טיס־הביקור

¥ ¥ ¥
 שלך האופטימיות קרה. הדנר סוף-סוף

 נמא- להפוגה .תגרום
להיכ תוכל קשה. נק
 אדם עם לשותפות נס

ש• נתנאי — מסויים
הע מלוא את תקנל
 האינטואיציה רוגות.

 חלום כתוספת שלך,
 את ינטיחו ישן, כמוס

ש כישרון הצלחתך.
 שטמון האמנת אכן
נאמת. יתגלה — בך

מכתבים
ף) מעמוד (המשך

הרוצ הם שהרביזיוניסטים הראשון הרגע
 (לז׳בו־ בן־גוריון: אמר )...273 (עמ׳ חים

 בשאלתך תפציר אם אף ״אבל טינסקי):
רוזנבלט.״ את רצחו הם כי אענה

 להזים כדי דיים אלה מהימנות שורות
 ביצוע על והמסוכנת הזדונית העלילה את

ההיסטו כביכול. ערבים, שני בידי הרצח
 ב־ נוראה בצורה לעיתים, מתנקמת ריה

מזייפיה.
 נהייה פומרנץ, אליעזר

חדפוקיס מילחמת
 על מרמרי חנוך של מאמרו את קראתי

ב )2054 הזה (העולם הפנתרים־השחורים
 בכתב להגיב נוהג שאיני למרות רב. עיון

 בתנועת הקשורים שונים פירסומים על
 הפעם לחרוג החלטתי הפנתרים־השחורים,

ל אשר המאמר תוכן עקב זאת, מנוהגי.
 מצריך דעתי עניות

מ עניינית, ת־שובה
 מעלה והוא אחר

ב חשובות נקודות
 הדפוקים מלחמת

בישראל.
הפנתרים־ תנועת
 צמחה השחורים

והאם־ העוני מתוך
מח כתנועת לייר״

 אין שכדוגמתה אה
בהיס מוצאים אנו

 של הקצרה טוריה
 וספק ישראל, מדינת

 תנועה תצמח אם
הפע תודעת את הביאה היא כמוה. נוספת

ואלי רועשות בהפגנות הציבור בפני רים
 התנועה בראש ירושלים. ברחובות מות

הפולי השקפותיהם אשר מעטים עמדו
 רוב על המקובלת ההשקפה את היוו טיים,
 סחפו אלו מעטים במדינה. העוני מרכזי

 לרגשות ביטוי שנתנו להפגנות, המונים
 ובמיוחד הישראלית, החברה של התיסכול

עדות־המזרח. בני של
 את ליעד הפנתרים שמו דרכם בתחי.לת

 לנושא והפיכתה האפלייה בעיית העלאת
 לי, נדמה הישראלית. החברה של המרכזי

 כאשר היום גם במלואו. הושג זה יעד כי
 הודות זה הרי הפער, נושא על מדברים
 השבעים. שנות ראשית של הפגנות לאותם

 תנועת על כי היה דומה היעד משהושג
 שכאן אלא להתפרק. השחורים הפנתרים

 הפוליטית בתודעה נוספת התפתחות חלה
 לא אחד אף והיא: הפנתרים חברי של

 עצמנו. מאתנו חוץ בעיותנו, את לנו יפתור
המכ רובם על מקובלת היתד, זו השקפה

התנועה. חברי של ריע
הפולי הדרך ממעצבי היה׳ אשר כאחד

 היום להצביע אני יכול הפנתרים, של טית
 של לניתוקה אז גרמו אשר הסיבות על

 אותה אשר מהשכבה הפנתרים תנועת
 ברור פוליטי קו חוסר לייצג. אמורים היינו
 פעילות בעבר מנעו פילוגים, מפני ופחד

הדפוקים. בקרב פוריה
 נהיו החובבים ״הפנתרים מרמרי: כותב

 תנועת־ וגם הגיעו, לא לכנסת למקצוענים.
 להיות הפסקנו נכון, להיות.״ הפסיקו מחאה

 פוליטית. לתנועה והפכנו מחאה תנועת
 לקטול סיבה אינה לכנסת הגענו שלא זה

 שבה והדרך הדפוקים של מצבם אותנו.
 העתיד לגבי אשליות כל הותירו לא בחרנו,
 נכון בכנסת. מיוצגים היינו אם גם הקרוב,

למקצוע נהיו החובבים ״הפנתרים כי גם
מצלי היינו לא לדעתי, כחובבים, נים״•

ל פוליטית תנועה של בעול למשוך חים
 חובבים של ממעמד השינוי רבות. שנים

ב התיקוות את מגדיל מקצוענים, למעמד
הפנתרים. של דרכם המשך

 ״הפנתרים ממצב מאושר אינני לסיום,
 מוחלטת לפסילה ועד מכאן אך השחורים״

 החושב אדם כל הדרך. רחוקה דרכנו׳ של
 ועומד המצב לשיפור לתרום יכול שהוא

 היא אם (גם ביקורת ומותח מהצד לו
להא דבר -של בסופו הוא יכול — צודקת)

עצמו. את גם שים
ירושלים שמש, כוכבי

מבחירות? יוכרע מה
 ב״דף ),2055( שבוע לפני הזה בהעולם

 הכותרת: תחת ידיעה פורסמה תשקיף״,
 הפרובוקציה ומה ?״ רק״ח ישל ״פרובוקציה

 של ״התפרצויות — לב שימו ז והפשע
 אחרי תנועות בכמה השבוע התחוללו זעם

 רק״ח, דובר מפי הודיעו, ששידורי־ישדאל
 להקים מתכוונת הקומוניסטית המפלגה כי

סיע כמו ציוניות, תנועות־שלום עם חזית
הזה העולם תנועת אליאב, לובה של תו

 חוגי ״כי נאמר: הכתבה בסיום ומוקד.״
 להזכיר התכוונו לא כי טוענים, רק״ח

 הדבר וכי האחרות, התנועות של שמותיהן
 כתב עם בשיחה הדובר מפי באקראי נפלט

הרדיו.״
:דיוקם על הדברים את להעמיד ברצוני

:שאל אתי ב־שיחה שידורי־ישראל כתב
ב הבאים הארגונים או התנועות הם מי

 :עניתי כך ועל — שלום לרשימת חשבון
 שלום, ובעד לכיבוש המתנגד ארגון כל

 העם של הלאומיות בזכויות הכרה בעד
 מדינתו להקמת זכותו כולל הפלשתינאי,

ארגו לאיזה לשאלתו ישראל. מדינת בצד
 הסיעה מוקד, למשל׳ עניתי: הכוונה, נים

 חדש, כוח — הזה העולם הסוציאליסטית,
 הציוני השמאל ברית השחורים, הפנתרים

 זה הרי ואחרים. העצמאי הסוציאליסטי
 לאמר עלי לאסור רוצה מישהו אם מגוחך,

ודמוקר שלום לר-שימת בחשבון בא מי —
מציעים! שאנו טיה

 בישראל שוחרי־השלום מחנה לדעתנו,
 רשימה תקום אם האחרונות. בשנים גדל

מוס מצע בסים על אלה כל של משותפת
ו פוליטית אלטרנטיבה תהווה היא כם,

 כזו רשימה בכנסת. מכובדת לנציגות תזכה
הקיים. הפיצול את תמנע

 בא ״לא :המביש הנימוק מופיע בכתבה
 עם אלקטורלי פעולה שיתוף בחשבון

במוס התלות מן השתחררה שלא מפלגה
 היחס ן לכנסת בבחירות יוכרע מה קבה״•

 הרי ?לברית־המועצות היחס או לציונות
 בעיית להכרעה עומדת לכנסת בבחירות

 של סכנה קיימת !והמלחמה השלום
 וזה — והפשיזם הקיצוני הימין השתלטות

ה החירויות להגנת מירבי ליכוד מחייב
 ישראל. במדינת דמוקרטיות

תד־אביב רק״ח, דובר בורשטיין, עוזי

חגנזליס הקוזקים
 קול משה הל״ע, שרי שני על ליבי ליבי
 בית־ ידי על שאולצו האוזנר, וגדעון

תפקידי את למלא לחזור העליון המישפט
 רצונם. למרות לבחירות, עד בממשלה הם
 יצחק עבור פירהוס ניצחון שזהו דומני אך

 פרס שמעון ואפילו כזה ניצחון עוד רביו.
עליו. לגבור כדי למאמץ יזדקק לא

 סיפק לממשלתו, לחזור אותם באלצו כי
העלי הליצים לשני ידיו במו רבין יצחק

 אל ללכת יוכלו עמה סיסמה האלה זים
 הם הנגזל. הקוזק סיסמת בוחריהם: קהל

ז עושים מה ראו ויבכו: עכשיו יבואו  לנו
הצבי אנא, ן בממשלה לכהן אותנו אונסים

 שוב לשאת ניאלץ שלא כדי בשבילנו עו
ה בממשלת כהונה של זה נורא בסבל

 רחמנים, בני רחמנים ישראל ועמך מערה
 כדי עבורם ויצביעו גורלם מר על יבכו

 שיא כבר וזהו הנורא. מהאונס להצילם
 משני להפטר שרצה שרבץ׳ :האבסורד

 אותם הכריח האלה, הטרדניים הנודניקים
או לזרוק שיוכל כדי בממשלתו, להשאר

ל יצטרך ולמעשה הבחירות, אחרי תם
מחדש. אותם בלוע

תל־אביב מאירי, נחדם

הזהב תדגכולת
 עם להתמודד כמשמעו׳ פשוטו קטונתי,

 מים־ של למיניהם והדוברים יחסי-הציבור
ב מלך אין האלה בימים כי על־הפים•

 ומפעל־ יעשה. בעיניו הישר ואיש ישראל,
כולם. על עולה הפיס
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שמש




