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דינמיט ידבר ואזי

ם בי ת מכ
ישר ולממשלת בגין למנחם הכבוד כל

קיתו במה יסופר. כי יאומן לא ממש אל.
הבחי בימי בגין על שפכו רפש של נות
 בלב נטעו.יריביו וחרדה פחד כמה ? רות

 יוביל — בליכוד תבחרו (״אם הציבור
 והנה ? למילחמה״) למחרת בגין אתכם
״הקשה׳/ בגין, האיש זה כי בעליל הוכח

 עם משלים הפומביות, הצהרותיו למרות
 כדי דרך רק ומחפש השלום הסכם דחיית
העוב יריבו. על לכך האחריות את להטיל

 חברי את לשכנע הצליח בגין שמנחם דה
 בחוזה הלינקג׳ סעיף את לאשר ממשלתו
 קודם־לכן שבועות שרק למרות השלום,
ממש כי החשד את מעוררת לו, התנגדו

 כל עם להשלים מוכנה תהיה ישראל לת
בפי תואשם לא שישראל ובלבד תביעה

השיחות. צוץ
נתניה :מילר, יעקב

השלום סוס
 זמן. יש סאדאת ולאנואר בגין למנחם

 להמתין ליונת־השלום להניח מוכנים הם
 ההתנגחות את שיגמרו עד הדלת מאחרי

 מזכיר שקורה מה ביניהם. וההתנצחות
ש עגלון אותו על המפורסם הסיפור את

 לאכול,.כדי שלא סוסו את להרגיל ניסה
 דבר של ובסופו לתבן, בהוצאות לחסוך
 השלום יונת מרעב. שמת הסוס, את איבד
 למות מסוגלת היא גם אבל סוס, אינה אולי

 נוספת השהייה שכל היא עובדה מרעב.
 ספקנות ליתר גורמים עיכוב וכל בשיחות

 ה־ השלום. של ומהותו לעתידו בקשר
עו־ הצדדים שני של הטאקטיים תימרונים

 — ״הטירוריסט״ ״הפאשיסט״, ״הקשוח״,
 בנפשו מושלם ואפילו האדם ככל חינו

 שדווקא לוודאי קרוב מכולנו. יותר וברוחו
 אמת בשלום השם בעזרת יזכנו עוד הוא

 לשלום, נובל לפרס הוא ראוי ובר־קיימא.
הסבל הסבל, כל על מה פיצוי זה ויהא
 30 במשך באופוזיציה שאכל והקש נות

עם. את שירותו שנות
 עלינו והתקווה, השמחה כל עם אולם

 ״כבדהו חז״ל, כדברי הערבים כלפי לנהוג
 בחששות אמת הרבה יש לצערנו וחשדהו״.

 עם השלום אמינות לגבי בארץ רבים של
ש בעובדה נעוץ החשש עיקר הערבים.

 ממש ערוכים המצרים יהיו הנסיגה לאחר
 חס בתינו. חלונות ליד השוכן בגבול

 יחזיק לא המיוחל השלום אם וחלילה,
 את ישור מי החדשים בתנאים אז מעמד,

להקריב? שנצטרך הקורבן גודל
 נזכה שאכן כולנו ונתפלל נקווה הבה
ובר־קיימא. אמיתי לשלום

יפאן טוקיו, פלו,מכר, אמיד

 ואנוור בגין מנחם יאמרו מה מעניין
 באוסלו יפגשו כאשר לזה זה אל־סאדאת

 לשלום, נובל פרס חלוקת בטכס בקרוב,
 בשיחות הנוכחי הקיפאון מצב יימשך אם

 פיצוץ. לידי עד ויגיע יחמיר או השלום,
 אם גם הפרס, על יוותרו שהם לתאר קשה

 שהם לוודאי קרוב השלום. שיחות תפסקנה
 למשבר. באחריות רעהו את איש יאשימו

מוצד לשניהם הפרם הענקת תהיה אז גם
 לדיג־ מניחים לדבר שבמקום כשניים קת,
 נובל היה סוף סוף במקומם. לדבר מיט

זה. של ממציאו
תל־אביב תורן, חיים

 הספונטאניות ההסכמה הכרזות כל אחרי
 וייצ־ עזר שר־הביטחון של מפיו הבוקעות

 ושר־החוץ, ראש־הממשלה ועמיתיו, מן
 של חדשה דרישה לכל רבתי ״הן״ לאמור
 הפוקד הברכיים פיק אחרי ;מצרים נשיא

ה בתוך הגדולה האופוזיציה אנשי את
 שאינה הכניעה גלי אחרי ד,נסחפת ממשלה,

ההכר מבול אחרי ;ומעצור רסן יודעת
וחוז המשננים וסגנו, שר־האוצר של זות
 העלייה עניין כי ישראל, עם באוזני רים

 של ״עניין רק הוא במדד הדראסטית
 :השאלה נשאלת — לא ותו בוכהלטריה״

ה בכל כראוי מתפקדת הממשלה האם
 על ישראל, אזרחי לנו, יש והאם חזיתות

לסמוך? מי
ה של הגורליים מהלכיה כל לדעתי,

 האחריות יתרה. בחופזה נעשים ממשלה
וברא ובראש הממשלה חברי כל על חלה

 ו- שמתפקידה שבה, האופוזיציה על שונה
ה אל הדהירה את לעצור באפשרותה

תהום.
תל-אביב איילון, שמואל

בוושינג המתנהל המשא־ומתן ממהלכי
 שני של מטרתם כי ומסתבר, הולך טון

 כך כל אינה וסאדאת, בגין המנהיגים,
מהם, אחד שכל נראה עצמו. השלום

ה שני אין האם העצבים. על כבר לים
 שני בקרב יוצרים שהם מבינים מנהיגים
הצפוי? השלום מפני רתיעה העמים

תל-אביב גולדשטיין, ערן

שטיפת־מוח בלי
 למכתביהם שניתנו לתשובות בתגובה

ב שהתפרסמו ורוזן גורדום הקוראים של
 לא ),2149 הזה (העדלם מכתבים מדור
 או עצמו אבנרי אורי העונה, מי לי ברור
התשו על להעיר ברצוני האישי. דוברו

הבאות: ההערות את בות
 עתונות וקורא בפאריס מתגורר אני •

 (לה ושמאלית פיגאת) (לה ימנית יומית
 ל־ שנתון כמי בי לחשוד אין מאטין).

 שידורי או הפאלאנגות של שטיפת־מוח
 היתה הצרפתית היומית העתונות ישראל.

שבי לשם בלבנונים טבחו שהסורים בדעה
ואזר לוחמים בין אבחנה ללא וכיבוש רה

חים.
(בדו גירנגו דה לואי שהביע הדעה •

ב הנוצרים אשמים לפיה לאבנרי), מה
 שלו, מפלגתו על-ידי גונתה האש, פתיחת

 הוא אין יחד. גם והאופוזיציה הקואליציה
המת על מידע למקורות הקרוב היחיד
 במקום היה אבנרי אורי אם בלבנון. רחש
 פותחים הנוצרים את עיניו במו וראה
ו גירנגו להגנת נא ייצא ראשונים, באש
העובדות. את יציג
 הממשלתית הצרפתית הטלוויזיה !•

 שערכו הטבח את ישירים בדיווחים הציגה
 שגם בה לחשוד אין בנוצרים. הסורים

שהוא. מי של לשטיפודמוח נתונה היא
 אני רוזן מר לדברי התגובה את י•
 (רטרואקטיבית) תומך אבנרי כך: מבין

 נגד והוא ושלמה עצמאית פלסטין בקיום
לכ ניסה הימני־שמאלי שהמימסד החלוקה

 הפלסטיני שלעם מאליו מובן לגביו פות.
 יש האם אך עצמית. להגדרה זכות יש

ה (דהיינו דתית לעדה גם כזאת זכות
 ומניין ? בפלסטין מיעוט שהיא יהודית)
 רוצים בפלסטין היהודים שרוב לכותב
נפרדת? בישות

)12 בעמוד (המשך

 על יושם השבוע הדגש
והרומנ הכספי השטח

שתה לוודאי קרוב טי.
הק הוצאות לך יינה

ב או בנסיעות שורות
 רכושך. של תיקונים

 מסויי- מבחינה ייתפן,
 יתחיל שהשבוע מת,

מ האכזבה באכזבה.
 לשנות בצייד קורה

תוכנית מחדש ולארגן

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 רי פ א ב

עליהן מוכנות
 כספי. הפסד שייגרם ייתכן קשות. עמלת

׳¥ * *

 בתקופה נמצא אתה
 אצלך נעשה הכל בה

דא אל אך באיטיות.
 שלפניך השבוע גה,

ו חיים מלא יהיה
מב גם אותך ידענו
גו וגם נפשית חינה
 שתפריש כדאי פנית.

 קרי כסף מכוס הצידה
 ב כי מתנות, לקניית

 אתה אותן. לתת סיבות
הקרוב. בעתיד כספיים

1 1 1 1 ]
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אי ; מ ב
1 21
20

קרוב
צפוי

 לך היו
לקשיים

£1$
ב להפוך מנסה אתה
 ב- הנמצא אדם כל כוח

 פח- למטומטם. חברתן
ה בטחונך וחוסר דין

 לך מתירים אינם עצמי
 להפוך מבלי אדם לחבב
 כפי ממך, לנחות אותו

 אנשים לן. שנדמה
 כוונותיך, על עומדים
 להם לעלות לך ונותנים

ש והתחשבות טוב-לב ביגלל הראש, על
זו. נפסדת בדרן לנהוג חדל לח. ראוי אינך

עקת
ר 22 ב טו ק או  ב

ר 22 ב מ ב בנו
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 שהחלטת ההחלטה
לביצוע, מאד קשה

 ניתוק הכרחית. אך
 אליהם וחזרה קשרים

תועלת. שוס יביאו לא
ש־ תנאים ליצור נסה

ב לעמוד עליך ייקלו
נמנע. הבלתי משבר
אחרת, לעיר עבור
עבודה. מקום החלף

ל סע — זאת לך מאפשר מצבך אס
איש. עם בעיותיך על תתייעץ אל חדל,

* * *

הסי והולכים מתרבים
עו שאתה לכן, מנים

 חשוב מיפנה בפני מד
 לוודאי קרוב בחייך.
 חש כבר עצמך שאתה

 כי מנחש ואפילו בכן,
 לטובה יהיה המיפנה

 במישור בעיקר ויודגש
 עדיין — אך הכספי.

 הצורך די ברור לא
 רבים סיכויים קיימים השינוי. יבוא מנין

הקרוב. הזמן תוך לן יתברר זה שדבר
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 בלתי תורפה נקודת
להתג עלולה צפויה

בריאותך, במצב לות
הנפ • שהמתח מאחר

מש שרוי אתה בו שי
 מצבך על לרעה פיע

ל לא השתדל הגופני.
ב מדי יותר הרהר
 אל מעורפלות. בעיות
ו ארוחות על תפסח

 קבע לך. הנחוצה המנוחה על תוותר אל
רב. עיסוק הכולל קפדני, יום סדר לעצמך

̂ו ז  זיו! ■<יו<
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 עלולות ביותר נעימות לא התפתחויות שתי
שו מאורעות צפויים ראשית, השבוע. לחול
ו אותך שירגיזו נים

 מבחינה לך יפריעו
תו לא שנית, רגשית.

 מזלך על לסמוך כל
מ כלכלית, מבחינה

הו לך שצפויה כיוון
 כבדה כספית צאה

 מצד צפויה. ובלתי
פי תמצא — שני
 חברתית, בהצלחה צוי

 השבוע. של הראשונה במחצית בעיקר
אח להיסחף לא השתדלי — מאזניים בת
כלום. מאחוריו שאין חיצוני זוהר רי

* ■¥■ *
 במחצית בעיקר הישר, שיכלן על סמוך

יותר להיות השתדל השבוע. של הראשונה
הד את ולבחון מעשי ___________

מב שהם, כמות ברים
דמ בהילה לעטפם לי

 ביומיים ורודה. יונית
 השבוע של האחרונים

 יותר חזק קשר תחוש
 אפשר רחוקים. לדברים
 בן מכר, זה שיהיה

 ידידה או מישפחה,
 רחוק הנמצאת ותיקה,

 קשריך את הדק ממך.
האינטלקטו הצד הדגשת תוך החברתיים

לבילויים. נפלא שבוע שבאישיותך. אלי
יו ז *

 הרומנטי, במישור לגדולות תצפה אל
 צפויה בשבוע..הבא. לא ואף השבוע, לא
 מסויימת נסיגה אף

 בן עם ביחסיך
 לדברים תניח אל

 את להעכיר
 את לך ולהוריד

 אין אמנם ראל.
 אך לאהבה, נוח

 לאירגון מצויין
 פעילים, חברה

 להכיר תוכל מסגרתם
 יי ו־ עמדה בעלי אנשים

 הקאר בקידום שיעזרו השפעה,
השבוע לך יביאו ילדים
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 שאתה פפי העניינים, במרכז אינו מקומך
 מתחשבים כי ואם בשוליים, אלא סבור,

 ומכבדים בדיעותיך
המא יביאו לא אותך,
ל עושה שאתה מצים

הש המקווה. קידום
ב נחמה למצוא תדל

מוג שיגרתית עבודה
היח ובטיפוח ברת,
ה בתוך ההדדיים סים

ע רוחך מצב משפחה.
 במידה להשתפר שוי

האח ביומיים ניכרת
 ביג- השבוע, של רונים );

 באדם הקשורה מאד משמחת בשורה לל
לך. לעזור מעוניין הוא אוהב. אתה אותו

* * *
 הדוחקת הכספית הבעיה
 בעזרת השבוע תיפתר אותך,

 שישה. במספר הקשור
 שטי- גדולות תקוות

 החודשים במשך פחת
ל עלולות האחרונים,

 השבוע התגלות
 אשליה או זיה

 האכזבה מית.
 לא אם גדולה,

 סוף לראות כיל
 המציאות את

 כי להבין עליך נכון.
 בעיניך שנחשבו אנשים

לעשות מוכנים אינם

 * בנובמבר* 2{
ר ?0 ב מ צ בד

 רה
הנאה

שלך.

רבה.

 המטרידה
מה דבר

ר 20 א נו  - בי
אר 18 בפברו

 מסורים לידידים
מאמצים. למענך

נין [
 - בפברואר 1*

במרס 20
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שהרחי לאנשים או רחוק, למקום געגועים

 במשך אותך להעסיק עשויים לנסוע, קו
 אט השבוע. ימי רוב
 הגעגועים יתחלפו אט

לנ לך שיינתן בתקווה
מ באותו לביקור סוע
 הז- את המעסיק קום

 מהם לברר נסה יותין.
תיק להפוך הסיכויים

ממשית. לעובדה זו ווה
לש לעצמן תניח אל

 דכאון של למצב קוע
 בכך כי ואדישות, נפשי

ה לאלה אלא לעצמן, רק לא מזיק אתה
ידידים. לדברי לב שים בן. תלויים

2152 הזה העולם


