
 כמת לפתור לן יעזור לן שיש המרץ
 רג. זמן מזה אותך המטרידות בעיות
ה הגיע זאת למרות

 זמן קצת להקדיש זמן
להג דרכים לבחון כדי

 נדיבותך יעילוייך. ברת
 השבוע יזכו ויושרן

 אל מתאימה. להערכה
 לידידיך לתת תהטס

תת כאשר — עצות
כ ואת. לעשות בקש
 זהירה היי נוהגת שאת

רוחך. מצב על ושימרי
¥ ¥ ¥

 תיוודע בסוד שומר שאתה מסויימת פרשה
 הלא לאדם השבוע

 לך לגרום ועלולה נכון,
 אין גדולה. נפש עוגמת

ה את שתכחיש טעם
 האדם כאשר עובדות

בפניך. אותך יטיח
 אוהד להיות השתדל

• הוא הכל, אחרי כי אליו,
העניין. מכל שסבל זה

מע את לכלכל השתדל
זהירות. בייתר שיך

¥ ¥ ¥

מוש בני-אדם אין בררן. כזה תהיה אל
 שתתחיל כדאי למים.

 פשרות כמה לעשות
 רומנטיים. בעניינים

 במצוי להסתפק נסה
 העת כל תחפש ואל

 אדם עם ריב שלימות.
 מאוד מכבד שאתה
 פעילותך. על ישפיע
ה אם שתבדוק כדאי
נעו אינה לריב סיבה

 שיגיע מכתב בך. צה
ישמחך. רב׳ זמן ממנו שמעת שלא מאדם
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 עוד חכה דראסטיים. צעדיס תעשה אל
 את שתבצע לפני קצת

— סרטן בת החלטתך.
 את השבוע תפגשי לא

 למרות החלומות, נסיך
נד יהיה השבוע שבסוף

 כדאי שפגשת. לו מה
 כדי השבוע את שתנצלי

הת הופעתך. את לשפר
את שני בדיאטה, חילי

ת,__________ ק רו ס תי יפה והיי ה
יותר. תוכלי שרק כמה

+ * *
מפוק בעיסקות כספך את תשקיע אל

 חכה ובכלל׳ פקות.
 שאתה לפני קצת עוד

 לעשות מה מחליט
 המתוחים היחסים בו.
מטרי קרוב אדם עם

 מדי יותר אותך דים
 קצת שתוותר כדאי —
 ישתפרו שהיחסים עד

לדב יתפנה ושמוחך
___________ יותר. חשובים רים

 היא בריאותך — אריה
תזלזל. אל יקר. נכס

¥ ¥ ♦
 לא אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת

מוצ אחרת, תבוא שבמקומה מפני נורא,
 ידיד פחות. לא לחת

 פגשת לא אותו ותיק,
 עימו יביא רב, זמן

מא בת נעימה. הפתעה
תפ השבוע — זניים
 אס סוף־סוף, אותו, גשי

 תכבשי כשורה, תתנהגי
 היטב חשבי ליבו. את
 עושה שאת מה כל על
ישתלם. זה אומרת, או

לי 21  - ביו
ט 2ו ס ו ג או ב
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והה האהדה למרות
 הקרובים שהאנשים בנה

תי כלפיך, מגלים אליך
 הבעייה את לפתור אלץ

 בכוחות לו המציקה
לע ניסיונותיהם עצמך.

 ויוסיפו ייכשלו, לך זור
 ש־ למצב מיותר מתח
 הכי. בלאו גרוע הוא^

 צפוייה נעימה הפתעה
 השבוע, סוף לקראת לך

לידיד. טובה תחת טובה לגמול ואפשרות

מ לנוח לך שיאפשר יחסית, שקט שבוע
 ולאגור ריגשית בחינה

 אתגרים לקראת כוח
 לפניך שיוצבו גדולים
ביותר. הקרוב בעתיד

לפ אמנם, יכול, אתה
 ולקצור במאמצים תוח

 כבר נאים הישגים
שכו מאחר אך עתה,

מ רחוק שיפוטך שר
 והאינטואיציה שיאו,

 לעיתים בך בוגדת שלך
 מלנקוט תימנע אם תעשה טוב קרובות,

 את שתנצלי כדאי הנוכחי. בשלב יוזמה
ביישנותך. על התגברי הדרמתית. נטייתך

 נדירה אפשרות לך יתנו הקרובים הימים
 מיק־ מבחינה להתקדם

 וכספית חברתית צועית,
ה אמצע ימי יחד. גם

סיכו לך יזמנו שבוע
 מיפנה ליזום רבים יים

המש במישור גם חיובי
 את תחמיץ ואס פחתי,

 בכך תעשה ההזדמנות,
ה לנפשות גדול עוול

 לליבך. מאוד קרובות
 י' *׳ של האחרונים היומיים
 רומנטית להתעוררות סיפוי צופנים השבוע
רחוק. בטווח יורגשו שתוצאותיה מהירה,

 חשובים אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע
 מקום יש עניין. ורבי

 אלה אתגרים כי לצפות
 בנסיעות קשורים יהיו

 גם ובעקיפין ממושכות
רומנטית. בהתפתחות

 לעמוד להצליח תוכל
 קרוב אדם אם בהם
 השפעה ובעל אליך
אותך. יכשיל לא רבה

 להיות איפוא, השתדל
ב וידידותי חביב

 הסו- האנשים לכל דופן יוצאת צורה
 — אחרים להפיל מנסה אתה אותך. בים
בעצמך. ליפול עלול אתה בו — בפח
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 בחייך צפויים השבוע של השנייה במחצית
 שמור לטובה. דווקא ולאו שינויים, כמה

 בריאותך, על בקפדנות
 להיות עלולה היא כי

ב שתיפגע הראשונה
 דחף אלה. רגישים ימים

 לא שסיבותיו פנימי,
 די לך ברורות תהיינה

 אותך ידרבן צרכן, .
 זמן מרץ, הרבה לבזבז
 עניינים על וכוח
מיש־ חשיבות בעלי
ת את שתרסן מוטב נית.

לשבוע כוחותיך את ותשמור עצמך
מסחריים. הפסדים לך צפויים הקרוב.

¥ ¥ ¥

עצ להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 אתה ממנה היחסית השלווה את נצל מך•

 את לקדם כדי נהנה
 ולשפר בעבודה מעמדך

במשפחה. היחסים את
 שותפיך על עין פקח
 ואל לך, הכפופים ועל

חנו מדברי תתרשם
 אם — דגים בת פה.

 עלייך לרכב לו תניחי
לעצ סבל רק תגרמי

 היחסים ואת מך,
במאום. תשפרי לא

 שתהיי בתנאי תקיפה, להיות תפחדי אל
 השבוע לברוח, יזדרז לא הוא צודקת,

 רצוי חשובים. אתגרים כמה בפיך יצוצו
השבוע. ארוכות־טווח מנסיעות להימנע

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א בינו

1־ני■
אר ו9  ־־ בפברו

ס 20 ר מ ב

מכתבים
התסריט סוף

(ה ב״ר׳נדון״ אבנרי אורי ישל תסריטו
ה של מישטרו עתיד על )2075 הזה עולם
׳ו ■ובישראל, בעולם היהודים ויחם ליכוד
 היה זה, למישטר הבינלאומית בזירה היחס

 בחסר. לקה זה תסריט לדעתי, אך, מעניין.
 :הבא הקטע את בו מוסיף הייתי אני

 במשך בגין של מישטרו את שיעסיק מה
את ללכד כיצד יהיה, הבאות השנים ארבע
 סביבו. היהודי העם
העזרה בלי כי עים

פאוזיאל־אסמר

 הי הנפט. ייצוא על
מערבי לאולטימטום

 יוד בישראל היהודים
 הכלכלית, האמריקאית
 ובעיקר הפוליטית

תו לא הביטחונית,
 ישראל מדינת כל

 הם לכן להתקיים.
תמי לתמוך יהססו

 במיש־ מוחלטת כה
בגין. של טרו

לוח האמריקאים
 מעוג־ הם אין צים.
 בגין שבגלל יינים

 מהפכות תפרוצנה
ב אנטי־אמריקאיות

המ הערבי. עולם
 האירופיות דינות
 כי הן, אף ילחצו

 ב־ מעוניינות אינן
 חדש ערבי אמברגו

 להגיע עשוי הזה י
ה בגין, ישראל. ר

 בעולם היהודים ייכנע. לא החזק׳ אדם
 לעשות. מה יידעו לא הם נייטראלים. יהיו
 נגד פומביות בהכרזות ייצאו מהם חלק

 ראשי ישל מישלחת בגין. של ממשלתו
ל כדי לישראל, תצא היהודית הקהילה

 לא הם עמדתו. את לרכך אותו שכנע
יצליחו.
לש ימשיכו הערבים לפינה. יידחף בגין

 הפנימי הלחץ ד,״שלום״. מישחק את חק
ביטחון. ידרוש בישראל העם יגבר. בגין על

 ״לרדת״ עומדים הם כי יכריזו רבים צעירים
 באווירה לחיות אפשר ״איך הארץ. מן

יאמרו. הם ״1 כזאת
 בגין של במוחו יעלה האחרון ברגע

 ■שר- את אליו יקרא הוא פנטסטי. רעיון
 דחופה לפגישה שרים, מיספר ועוד הביטחון
בביתו.

 את ״להפתיע להם, יאמר כך ״החלטתי,״
 הרדיו כשהעתונות, מחר שיתעורר העולם,

 הגרעיני ,הניסוי על מדווחים והטלוויזיה
 לאדמה מתחת ישראל, מדינת של הראשון

 לא וגם ■ויכוחים, רוצה אינני בילב-ים׳. או
 :השרים קומץ תגובת תהיה ומד, הדלפות.״

״פנטסטי״.
 בגין, את יתקיפו בעולם כלי־התיקשורת

 ולא־מזמן צרפת, את בזמנו שהתקיפו כפי
 גדולה, שמחה תהיה בישראל הודו. את

ש היהודי ״הגיבור בבגין, תמיכה הפגנות
היהודי.״ השכל את לכבד הגויים את לימד

 חודש אולי תימשך בגין על ההתקפה
 עובדת עם לחיות ילמד העולם ימים.

ישראל. של הגרעינית הפצצה
הפג הערבי. בעולם תקום גדולה סערה

 השליטים בעתונות. חריפים מאמרים נות,
 ערבית לפיסגה יקראו ייבהלו. הערביים

 לגייס יחליטו קצר, זמן כעבור דחופה.
ל שלהם הלאומית ההכנסה מחצית את

כמו השחור, בשוק — דומה פצצה קניית
מ ■מסין, מברית־המועצות, אותה ישיגו בן.

מהודו. אפילו או צרפת,
עלי הפצצה. את ישיגו ■ותורכיה אירן גם

 יבין ■העולם ביקורת. עוד תימתח לא הן
ואז... צעדן, את

לעצמו. לתאר אחד כל יכול הסוף את
וושינגטון אסמי־, אל פאדזי

משובח פוליטי אופיום
 כי ■מראות, האחרונות הבחירות תוצאות

 העם של הקיצוני שטוף־המוח״ ״המחנה
 המתון שטוף־המוח״ ״המחנה את ניצח הזה,

היומ והמוח הנפש הרעלת נוכח אך יותר•
אחרו ידיעות על־ידי שנים, 30 מזה יומית
למי הכלים שאר וכל הארץ מעריב, נות,

ה ר,לוחמה אדריכלי בידי היו אשר ניהם,
 איש. להפתיע צריכה לא התוצאה אמורה,

 כעת, מזמן. קרה לא שזה להתפלא רק יש
 עד וטוטאלית, סופית לשטיפת־מוח הסכנה
ביותר. ממשית לשפיות, תיקווה כל אובדן

מסו שיהיו כוחות מיידי, באופן נחוצים,
 הפוליטי, האופיום הפצת את לעצור גלים
ה ואיכותם הסגולי מישקלם בזכות אשר

 להחדיר, יצליחו הגבוהה אינטלקטואלית
 את בישראל, פשוטים אנשים ויותר ליותר
ה הברירה על האחרת, הדרך על המידע
אחרת.
 הוא, זה במחנה הבולטים האישים אחד

ל מציע הייתי אבנרי. אורי ספק, כל בלי

 הכנסת על ברצינות לדון שלי מחנה מנהיגי
 על ולהטיל התשיעית, לכנסת אבנרי אורי
 ואיחוד מחדש האיריגון את אליאב לובה
אידי הגבלות ללא הישראלי, השלום מחנה

ה החשבונות את וכר. ציוניות אולוגיות,
 סכנות חלוף אחרי ׳לנהל יהיה אפשר אלה

 מסביר אבנרי אורי באיזורנו. המילחמה
קונ יותר בצורה המדינה פיתרונות את

רומנטיים. ערפילים וללא משכנעת, קרטית,
 מציע הייתי הזה העולם למערכת גם

 טוב יותר לשרת כדי בשבועון, רוויזיה
 תנו השעה. צורך את יותר רבה וביעילות

 והוללות הנשפים על וכתבות תמונות פחות
ב קברט נוסח התל־אביבי, הנוצץ החוג

אי של מאמרים ויותר ויימאר, רפובליקת
ה אבנרי), אורי של רק (לא שונים שים

 את לסלק כיצד ולהסביר להתגייס מוכנים
 ישראל, במדינת המחנק ואת הדחוס האוויר
 מתקדמת, שפויה, למדינה אותה ולהפוך
 הפלסטיני העם עם בשלום לחיות המוכנה
 שלום למען הכל לעשות והמוכנה השכן,
ובעולם. באיזור

 תל-אביב פרל, שדמה

סוציו־היסטורית טעות
 פרנקל שלמה של שמאמרו ספק אין

ומשכ קולע היה )2077 הזה העולם (פורום
 מדינת לעתיד לתחזית באשר ובייחוד נע,

 ״כך באומרו צודק אינו הוא אך ישראל.
 ,1917ב־ הרוסית אוקטובר במהפכת אירע

 את והפועלים האיכרים החיילים, כשסילקו
 כיתבי לפי החלשה.״ הבורגנית האצולה

קנ בולשביקים של קומץ תפס ההיסטוריה,
 כדי ,1917ב־ השילטון את ואכזרים אים

 בינואר כבר המכוננת האספה את לפזר
 והסוציאל- המנשביקים היוו שבה ,1918

גדול. רוב רוולוציונרים
 ״מהפכות באומרו צודק פרנקל שלמה

 של אחרת או זו במידה בדרך־כלל מלווות
 היתד, האוקטוברית, המהפכה זו, אלימות.״

 60 היום, כאשר במייוחד ואכזרית אלימה
 סילוקם על יודעים אנו לאחר־מכן, שנים

 של מיליונים עשרות של הטרגי וחיסולם
 ואחרים, רוסים ופועלים איכרים חיילים,
עצמם. המהפכה מחוללי עיל־ידי

 השיל־ את הגישה הישראלית״ ״המהפכה
דמו בדרך כסף, של מגש על לפאשיזם טון

קרטית.
 נהריה עומרנץ, אליעזר

סתב לא מרסדן
 שעה לירושלים, חזרתי לא שעדיין לי צר

ב השבוע, אתי, להתקשר ניסה שכתיבכם
 עינויי על טייטס סאנדיי של הסקר עניין

 לי תרשו אם לכם, אודה הערבים. האסירים
 כאילו שנוצר, המסולף הרושם את לתקן

זה. דו״ח של מחברו הייתי אני
ל מזדהה והנני בחקירה מעורב הייתי
הוא אני לא אולם מסקנותיה! עם חלוטין

מרסדן אריק

 לא ואף העיקרי, המחקר את שניהלתי
 השנתיים של במהלכן הסיפור. את חיברתי

 רבים אישיים דו״חות חיברתי האחרונות
 ל־ שנגעו טייטס, והסאנידיי הטייטס עבור

 שבויים. עינוי לגבי ערבים של האשמותיהם
 טייטס, סאנדיי של החקירה נפתחה כאשר

 פרטי אדם על־ידי שסופק מידע יסוד על
 זה שיהיה טייטס סאנדי החליט ללונדון,

כת שני חוקרים, בחזקת לשלוח, טוב יותר
 ניסיון להם שאין בלונדון, מהמערכת בים

 הכבושים. בשטחים המצב לגבי מוקדם
 ה־ הראיונזת את ערכו אלה כתבים שני
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