
מכחכים
שפיל פורים

 היותך על הכבוד כל — בגין למנחם
 מנהיג לו שיש העם אשרי עמך. אוהב
כזה.

תל-אביב ורטר, יוסי

 בי מעורר במדינה, עתה שמתרחש מה
הב הם הנוראים הימים שלא הרושם את
 מתחפש בגין פורים. חג אלא עלינו אים

יישו הורדת מאשר שרון אריק ליונה;
 א־ שארם על שלום מעדיף דיין — בים

 עולמות מרעיש אלון יגאל ומנגד: שייח.
 שנחשבו ואנשים אותו, רימו כי וזועק

הש את להקריב מוכנים כה עד כשפויים
 ההתיישבות. של עגל־הזהב מזבח על לום

שלם. שפיל פורים ממש
בת־ים בלומנטד, אפרים

לדעתי המשקף שלי ציור בזה מצרף אני

מצ נקיפות ובלי שלם בלב זאת לעשות
פון.״

 אלה רגשניים טיעונים לשמוע ללב ׳נוגע
שעומ לעובדי־אדמה שנעשה העוול בדבר

 שכל מעניין אבל מאדמתם. לנשלם דים
כש רק ותופסים תקפים האלה הטיעונים

 צריך היה כאשר יהודים. ביישובים מדובר
 אדמתם, מעל ערבים מתיישבים להסיר

 בהם שהתגוררו משטחים בדואים לפנות או
היהו הלב נפגע לא שנים, ומאות עשרות

 מדוע? המצפון. נקיפות קול נשמע ולא די
 פחות היו הערבים שהכפרים משום האם

 של שזכותם או יהודים? מכפרים פורחים
 הקרקע על היושבים יהודים, מתנחלים

 של מזכותם יותר גדולה ספורות, שנים
 מאות אדמתם על שישבו ערבים כפריים
? בשנים

 עם להשלים היה שיכול הלאומי, המצפון
 החזרת מניעת ועם מאדמתם ערבים נישול

יוכל לכפריהם, ובירעם איקרית תושבי

קמחי יעקב שד :חזון
בהיסטוריה מקום

 בהיסטוריה בגין מנחם של מקומו את
השלום. חוזה — ישראל עם של

תל־אביב קמחי, יעקב

 שסברו אלה כל את איכזב בגין מנחם
 עקרונות־ איש אותו: מכירים הם כי

 מאמין באמונתו; הדבק אדם הברזל;
ש וקשר,־עורף עיקש האלוהית; בהשגחה

 שאכזבתם סבור אני לפשרות. מוכן אינו
 בגין מנחם מתנגדי כה עד שהיו מי של
 הלכו כה שעד מאלה יותר גדולה היא

עצומות. בעיניים אחריו
חיפה שטרן, ■מיכה

יקום א7 :פאשיזם

מתייש מאות כמה פינוי עם גם להשלים
שהת פיתחת־רפיח, ביישובי יהודים בים

 אז שלהם. מהחלוציות מעט לא עשרו
עניין. מזה לעשות לא נא

הרצליה שגער, צבי

ה שהזועקים לעובדה שמתם־לב האם
 הם בסיגי היישובים הסרת נגד עיקריים

 משה כמו אחדות־העבודה אנשי דווקא
 האק- שהימין מעניין אלון? ויגאל טבנקין

 הקיבוץ בשורות דווקא נמצא טיביסטי
המאוחד.

תל־אביב שגיאורסון, אסתר

כקספ-דייוויד אגד פי

אמו גוש אנשי של הטרקטורים מצעד1
ירו על השלמה ארץ־ישראל ואנשי נים

 הפאשיסטי המצעד את לי מזכיר שלים,
 רומא. על החומות החולצות אנשי של

 את להשמיע ההסדר מתנגדי של זכותם
 לנכון. שימצאו דמוקרטית דרך בכל קולם
 נבחרי־ על להשפיע ניסיונותיהם אולם
ובאיו בהפגנות עמדתם את לקבוע העם
מובהק. פאשיסטי אקט הוא מים

 תצליח לא שחרות במדינה טענו בזמנו
ה שמעמד מפני לשילטון, להגיע לעולם

 שתזכה וברגע זאת יאפשר לא פועלים
 מהפכה תתחולל חופשיות בבחירות ברוב

 מסתבר והנה השילטון. את מהם שתיטול
 פה פצה לא בשמאל ואיש מהפך שחל

 תקין. במישטר למקובל מעבר וציפצף
 לטעמם שאינו משהו מתרחש רק אבל
 מנסים כבר והם הקיצוני הימין אנשי של

דוג נטילת תוך בכוח דעתם את לכפות
ב טוטאליטאריות מיפלגות ממיבצעי מאות
 בגין מנחם שדווקא הוא הגורל צחוק עבר.
בישראל. הפאשיזם עליית את לחסום צריך

אביב תל־ בררן, ישראל

 המתנגדים נימוקי את לשמוע מגוחך
תמו רפיח בפיתחת היישובים על לוויתור

רא במאמר מתמצים נימוקיהם שלום. רת
 הקשר על דובר בו במעריב, שפורסם שי
 שהם כך ועל לאדמה המתיישבים של

 שירים ״מי ויזע. דם ביישוביהם השקיעו
הקר מן פורחים יישובים הורדת בעד יד

יוכל אם ״ספק מאמר, באותו נאמר קע,״

2144 הזה העולם

הפי חיברו, ויועציו קארטר ג׳ימי הנשיא
ה בנוסח הוליוודית מלודראמה וביימו קו

 והפי- גדולים אוהבים שני עם והטוב, ישן
בקמפ־דייוויד. אחד אנד

 סאדאת — נערה״ פוגש ״נער תחילה:
בירושלים. בגין את פוגש

 בגין -ך נערה״ מאבד ״נער אחר־כך:
באיסמעיליה. סאדאת את הפסיד

מו ונערה נערה מוצא ״נער ולבסוף:
 וסא- סאדאת את מצא בגין — נער״ צאת
 ב־ בחדר־ההקרנה — בגין את מצא דאת

קמפ־דייוויד.
 הם טוב, להפי-אנד? בקשר מה אבל
 האין האקרן. על וסאדאת לבגין אותו הראו
זאת?

תל־אביב שריק, יוסף

 הסכם־ חתימת על הדיו יבשה בטרם עוד
 ב־ בגין החל כבר מצרים, עם המיסגרת

ולפ לאומה נאומיו ע״י זה הסכם טירפוד
הצהרו בניו־יורק. ארה״ב יהדות נציגי ני

ההק אחרי ההתנחלויות, המשך על תיו
 השיל- המשך ועל חודשים, לשלושה פאה
שה כך, על מעידים בגדה, הישראלי טון

 חמש כעבור יוכלו הפלסטינים כי טענה
 גורלם, בקביעת להשתתף אוטונומיה שנות

ואחיזת־עיניים. תרמית סתם הם
לח שנוטש כמי סאדאת את הציג בגין
 גם כי נראה הפלסטיני. העניין את לוטין
לב קשה יהיה המצרי מהעם ניכר לחלק

 העם מגורל המוחלט הניתוק את לוע
 שליטתנו שהמשך ברור הרי הפלסטיני.
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 שבוע הוא השבוע
 גאלי טלה. בת שלך,

ש אפילו בו. רגע כל
א התייחס לא הוא
או הוא — יפה לייך

 הוא והשבוע אותך הב
 ספוס התנהגותו. ישנה
שומ את אותו כסף,
כיסך. על יעיק רת,

 אדם עם בו התחלקי
הזה. בכסף להמר תתפתי אל קרוב.

¥ ¥ ¥ י

ה הסימנים, כל לפי
שלך. השבוע הוא שבוע,
או הרבה מראה מכבך

חי־ לזרוק הפסקת שר.
 ואתה מכאיבים, צים
לבת־ פנים מסביר שוב
כולו. ולעולם זוגך

 יהיה המיקצועי במישור
 החלטות לקבל עליך
 את שקול וקשות. רבות

 לטובתך, בלתי־רגילה. בזהירות ענייניך
כלשהם. לוויתורים יותר נכון תהיה אל

■ 6 3 3 X 9 1

אי 21  - בבו
י 20 נ ו בי
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 סף על עומד אתה
ב הכל התמוטטות.

ש אמר מי אשמתך.
 כל- לעבוד צריך אתה

מי האם !קשה כך
עבו את מעריך שהו
 אתה האם ? דתך

ו לא ז יותר מרוויח
 מעט מתן לכן, לא.
 ~׳ יו־ הקדש עצמך. את
 ולאנשים מישפחתך לבני תשומת־לב תר

אושר. לך יביאו הם אותך. הסובבים

ז׳״/חס
״קי?

הזעם רגשות

מגזזנ״ט

עקת
■2232X31

ר 2{ ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב כו צ ד ב

 חלפה־ הרגיעה תקופת
 לך מחכות עתה עברה.

השט ברוב הסתבכויות
 אותך. המעניינים חים

 גס מעשיך. בכל היזהר
מח לא בת־סרטן לך,
 ביותר. נעים שבוע כה

מצוקה, לשעת חיסכי
יום., ילד מה יודע מי
 עלי להתגבר מצווה את

המע־ על אותך שתוקפים

ד ט 8ם612■ ■1§ ■1,1111

אותו. להבין עליך בן־זוגך. שעושה שים

¥ ¥ ¥
 מנסה לעבודה חברך

רו הוא לך. להתנכל
 מקומך. את לרשת צה

א הכה !בו הילחם
 לחגורה. מתחת פילו

ב בוחל לא הוא גם
 במילחמתו אמצעים

 עומדת לביאה, את, בך.
 פרשת״ בפני השבוע
 היטב חישבי דרכים.

 חושבת את בה הדרך את שתבחרי לפני
מאושרת. תהיי נלון, תבחרי אם ללכת.

¥ ¥ ¥

מש לשתיית רע שבוע
 הם אלכוהוליים. קאות

 גם לרעה. עליך ישפיעו
הש לך. מזיק העישון

תוכנית, להתאפק! תדל
 זמן חושב אתה עליה

ומתגשמת. הולכת רב,
 זה קשה. לעבת־ המשך

 של בסופו לך ישתלם
מצ בתולה, לך, חשבון.

 כשתקבלי אבל לא־נורמאלית, הפתעה פה
טבעית. היי התפעלות. סימני תראי אל אותה

 תריב אל אלים. בסימן מתחיל השבוע
 להתגבר מצווה אתה אותך. הסובבים עס
 אתה אותך. שתוקפים הזעם רגשות על

ח לנזק לגרום יכול
לה עליך לזוגתך. מור
 ולהיות אותה, בין
 תשקיע אל כלפיה. נוח

 חדשים בעסקים כספים
ב הרבה הקרוב. בזמן

 מן וביציאות נסיעות
 מאזניים, בת לך, הבית.
 שתפסיקי הזמן הגיע

 האלה. הפלירטים עם
 ליבו, את שוברת את

 מרירות. מתוך סופית, אותך יזנח והוא
בטוח. פיננסי עתיד לך מצפה זאת, לעומת

¥ ¥ ¥
ומסתיי הולכת בה שהתחלת העבודה

מתגש מבת־זוגך ציפית לה העזרה מת.
הרומנ בחיים מת.

 אך הצלחה. — טיים
 להשתחץ מה לך אין
 צעד זמנית. היא —

בחייך. וגורלי מכריע
 של עבודה אותו. צעד

להר מתחילה שנים
אתה תוצאות. אות
מחוד להערכה זוכה
או הסובבים של שת
ברי במצב גם תך.

השחר שים־לב: ניכר. שיפור חל אותך
כלל. פנים מעמידה אינה הקטנה חורת

¥ ¥ ¥
 משבר מצפה המינים, משני בני־קשת לכם
 לבני״ לוותר השתדלו שלכם. האהבה בחיי

 יתחיל זה אולי זוגכס,
 שהמשבר לכך לגרוס

הל יעבור — שיתחיל
מת בקניית הרבו אה.
 בילוי ובהצעות נות

 יש לבית מחוץ מפתות.
 של שתוצאותיו סיכוי

 בצעו יפחתו. המשבר
 אתם אותו הצעד את

 רב זמן כבר דוחים
 רע הזה השבוע מדי.
 הסיסמה מאומה. תסכן אל להימורים. מאד

תעשה. ואל שב אלה: במיקרים לך המתאימה
¥ ¥ ¥

דבר לכל בניסיון! אותה להעמיד הפסק
 ואפילו בך, בוגדת לא היא גבול! יש

כך. על חולמת לא .<
 לה ממרר סתם אתה

תמ ואם חייה. את
 עליה יימאס זה שיך,

 והיא דבר של בסופו
תח אל ממך. תברח

 תובל שבקלות שוב
במקו אחרת למצוא

מצ בת־גדי, לך, מה.
הפת זה בשבוע פה
גדולה. כספית עה

 לך יביא ומלח במים הקשור מה דבר
כספי. משהו גם ואולי רב, אושר השבוע

¥ ¥ ¥ ̂| <יי * י4 .**-1* ד ע י 1 ־
 שלך, הביקורת חוש לכל תזדקק השבוע

 המסעירות הידיעות את לסנן שתדע כדי
 על־מנת אליך, שתגענה

 האמיתי. לגרעין להגיע
גדו הצלחה לך צפויה

ב שתגדל בעבודה- לה
ת אם יותר, עוד עתיד

 ידיד הנכון. בכיוון לך
 מרה, אותך יאכזב קרזב

 החברתית הצלחתך אך
 לך תשמש — בעתיד
 נערת־דלי, לך, פיצוי.
הרפתק החופן מלוא
 מיד־ תתחמקי ואל ומסעירה נועזת היי אות.

למסע. בצאתך בהירים צבעים לבשי הגורל.
¥ ־¥■• ¥

נפלא. שבוע לך מצפה
ב המתוחים היחסים

ובמקו יירגעו, עבודה
 אווירה תבוא מם

ש ושקטה, נעימה
 להקדיש לך תאפשר

 תשומת-ה- מלוא את
יוצרת. לעבודה לב

ש לך שנדמה נערה, __________
בך, מעוניינת אינה _ ,

ה ויחסי נעימה, הפתעה עימה תביא
 במשך ואולי, — יתעמקו ביניכם ידידות
 אם גדולה. לאהבה יהפכו אף הזמן,
ה היזהר — שיער ואדום נשוי אתה
העסקי. במישור נחפזות מהחלטות שבוע
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