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 ורי־ שליקטנו האסטרולוגים הקלפים בעזרת
 וחדישים. עתיקים דגמים שונות. מאומות כזנו
בעצ עתידך את לגלות באפשרותך גם יהיה

 העתידות. למגיד להזדקק מבלי ובביתך, מך
 אומנותי גרפי בביצוע עוצבו אלו קלפים
 רמה על מפורטים נתונים ובמגוון מעולה

 בביתך נאה כקישוט ישמשו הם בינלאומית.
 בשפה לראשונה והנאה. תועלת לך ויביאו

ברורות. שמוש והוראות מפורט הסבר עם העברית

ובכספון בזמנך חסוד *
 אליך נשלח משלוח) והוצאות מ.ע.מ. (כולל בלבד ל״י 120.— תמורת
 המרהיבים הקלפים את הזמנתך, ממועד יום 20 תוך רשום, בדאר

אליך. וצמוד קבוע עתידות ומגיד מרובה, הנאה לך שיסבו ביופים

 המחאת או בשיק במזומן, ל״י 120— של סך רשום כדאר לשלוח נא
ר״ג. ,2643 ת.ד. אור,גל־ אל דאר

כ לציין נא ת כ ר כ טלפון. ומס׳ כתובת שם, כדו
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 אנשי היו לא מעולם התנ״ך של ישראל

 ברצועת החזיקו לא ומעולם הים־התיכון,
ישראל. של גדול חלק עתה המהווה החוף

ב׳שואד מניר ..אוי
עימה.״ דחיות וגונן

 שלום להיות יוכל לא הכינו. נא,
ה לנו, אלא־אם־כן במיזרח־התיכון <*

משלנו. מולדת תהיה פלסטינים,
 שעליכם לכך חיובית סיבה קיימת אך

ובצי — לפלסטינים מולדת במתן לתמוך
 משלנו במדינה הזכייה שלילית. סיבה דה

 עלולה היא אותי. תשנה היא אותנו. תשנה
לרוחי. יהיו שלא באופנים אותי לשנות

 מעוניינת תהיה והיא ממשלה, לנו תהיה
 ויש לטרור, תתנגד היא בהכרח, ביציבות.

 באמצעות מתנגדים לה שיקומו להניח
 נטייתה המוקדמים. בשלבים לפחות טרור,
 אידיאליסטיות. מהרפתקות להימנע תהיה

 שיתרמו יחסים שכנותיה עם תקים היא
ביותר. הטובה בצורה הכלכלית לרווחתה

 במישור מחששותיכם. אחדים מביו אני
 ביסוס לדעתי, להם, אץ המוגדר הצבאי

 ערבי של עמדה לעצמי אאמץ לא רב.
 לאומה שיהיה צבאי כוח כל אך נחרד,
 גם שלכם. מזה בהרבה נחות יהיה כזאת

 אחת תהיה מדינתנו האוכלוסיה, מבחינת
 אוכלוסיה שמיספר במיזרח-התיכון המעטות

ישראל. של מזה קטן
 הדבר הובע שכבר כפי חוששים, אתם

ה בגדה פלסטינית מולדת כי בישראל,
 ל- לתוכנית קרש־קפיצה תהווה מערבית

 לא ובכן, ישראל. את להשמיד טווח־רחוק
 את נטשו הפלסטינים שכל פנים אעמיד
 שהיא כפי ישראל מדינת את למחוק החלום
בחופ לנוע שוב שנוכל על-מנת כיום,
 ובכל יפו, ובשדות ירושלים בהרי שיות
אע לא שלנו. פעם שהיו המקומות אותם

י פנים מיד נ א  זה. חלומי את נטשתי ש
במדי מכיר שאני אומר אני כאשר אולם,

 אני בשלום, עימה לחיות ומוכן ישראל נת
לכך. מתכוון,

 האנגלד האמנה :למצבנו תקדים מצאתי
 למילחמ־ קץ שמה היא .1920 משנת אירית

 אירלנד אך לעצמאות, אירלנד של תה
 את להשאיר עליה היה להתפשר: נאלצה

 אך המאוחדת. הממלכה מן כחלק אולסטר
 כמטרה לה לשים הוסיפה אירלנד ממשלת
 היה לא האירי העם מאוחדת: אירלנד

 בכך. רצתה אילו גם לוותר, לה מניח
 מטרד, לקראת לחתור הבטיחה היא אולם,

 כוח. באמצעות לא שיכנוע, של בדרך זו
 ששמה ולבעייה בהצלחה, הוכתרה האמנה

לכך.* קשר כיום שאיו כמעט אולסטר

לוזציג באות־ ..לא
■■.״0רשי11 לבניכם

 אעמוד שאני פלסטינית ממשלה ל ך.
הכו במולדת תשלוט אשר בראשה,

 לנסות שלא תבטיח מפלסטין, חלק רק ללת
 אך הכוח, באמצעות פלסטין את לאחד

ה את לשכנע הזכות את לעצמה תשמור
 ליצור בניסיץ אלינו להצטרף ישראלים

 בעיני־רוחי רואה אני חדש. מסוג מדינה
 לשקול הישראלים עשויים שבה תקופה

 עם קישריהם את להמיר בהחליטם זאת,
האמרי בכסף תלותם יראת הגולה יהדות

 במיזרוד יותר הדוקה בהשתלבות — קאי
 חלום בכך רואים שאתם ייתכן התיכון.

 מוכן אני הוא. כזה ואולי בלתי־מציאותי.
בכך. להכריע לעתיד להניח
 שהסכם לכך כלשהן ערובות יש האם
 לא לא. ז יפה יעלה אומותינו בין כלשהו
אנ בוודאי יהיו לגביכם. לא וגם לגבינו,

האלי בדרך לכך שיתנגדו אלימים שים
לשל יהיה שצריך ומחיר סכנות, יהיו מות.

עלי אך חיים. של מחיר אפילו ואולי מו,
גדו סכנות אין אם עצמנו את לשאול נו

ה במצב יותר, גדול ומחיר יותר, לות
נוכחי.
 תרשים לפניכם להציג לכאן באתי לא

מא שאני לומר כדי רק באתי הסכם. של
 התרשים את אפשרי. כזה הסכם כי מין

 על-ידי יאושר הוא לשרטט. צריך עדיין
 ינהלו שבו האופן על-ידי ונכדינו, ילדינו

ההז להם שתינתן מקווה אני חייהם. את
זאת. לעשות דמנות

במח תומכת אינה אירלנד ממשלת *
 אירלנד)״ (צפון באולסטר הקאתולית תרת

דאבלין. ממשלת נגד גס פועלת והמחתרת
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