
מכתבים
)10 מעמוד (המשך

 להשגחה להודות עלינו החד,-השלום. על
 המגד בראש בגץ את שהעמידה העליונה,

 הוא, אילמלא שכן זו, בתקופה דווקא שלה
זו. ברובה לשעה מגיעים היינו לא

תל־אביב הראל, יעקב

 לשלוח ברצוני הסכם־השלום חתימת עם
 לו היה ספק שללא לשבועונכם, ברכה
 יישר לקראתו. הקרקע בהכשרת חלק

כוחכם.
ירושלים פניאל, עקיבא

השמירה לכלבי נשק
ו ובאים הקרבים השלום פעמי נוכח
 אמריקאי, נשק של אדירות כסויות רכישת

 כמויות !נחוצות מה לשם השאלה, נישאלת
 ישראל יעשו מה ? נישק של כאילה עצומות
 השקיע !מה ולשם זה, בנשק ומצריים

ב כבירים כה מאמצים קארטר הנשיא
ז השלום השגת

ה הכלב כאשר :פשוטה התשובה
 אין ביניהם, רבים המצרי והכלב ישראלי

ז החצר. על לשמור מסוגלים הם  הסיבה ז
 בין שלום להשכין כך כל טרח שקארטר

בשפע. נשק להם ■ולספק שלו כלבי־השמירה
רמת־גן לוי, שבתאי

והגמר הקוף
 קארטר, הנשיא של האחרונה להצהרתו

 להכיר ארצות־הברית של נכונותה בדבר
פו משמעות שום אין על־תנאי, באש״ף
 בצורך כלל כאן מדובר לא הרי ליטית.

ל ׳ריבונות להעניק
 על הפלסטיני עם

 או מישיגאן שטחי
 כיצד וירג׳יניה.

 להכיר אש״ף יכול
כ ישראל, במדינת

ל מוכנה זו אשר
ב רק איתו שוחח
 כדברי הקרב, שדה
 שלא רבין, יצחק
 על כלל לדבר

מנ ראש־הממשלה
? חם בגין

 של מבחינתו
 זו תהיה אש״ף

 דומה? הדבר למה פוליטית. התאבדות
 מהעץ, לרדת הקוף מן המבקש לפיל
למטה. לו האורב הנמר, גורש טרם

סובול

 (אריק ישראל״ !של המרכזי הלאומי ליעד
 במארס 13 מעריב, שר־החקלאות שרון,
1979.(

 על שרון, דאריק אליבא — שני מצד
׳תו לקבל ■ושומרון ביהודה התושבים

 לא — וביצועם לשונם ככתבם, אליו פעות
 של שהטרגדיה הכל, ולעשות להתפרע

תחזור. לא 1948
 במוחי, עדיין מהדהדים הללו כשהדברים

ש בוערת? פאריס תאם בסרט נזכרתי
 הכובש בו !תואר שנים. לפני בארץ הוקרן

ל בצרפת, הראשונים בימיו הגרמני־נאצי,
 ככובש לגרמניה, ללא־תנאי כניעתה אחר

 הצרפתית לאוכלוסיה פניו המסביר ׳נאור,
 עד תושביה. עם פעולה בשיתוף והמעיוניין

ראש. מרימה החלה שיהמחתרת יום לאותו
 נעה מאדם, ריק פאריסי רחוב במורד
 כאשר גרמנית, צבאית שיירה באיטיות

 בניינים כמה שיל מגגותיהם :פתאום, לפתע
 השיירה. על עזה אש אחת בבת ניתכה —

כתו וניזוקו באש עלו רבים כלי־רבב
ל היו רבות רבות ואבירות סכך, צאה

 והלכו תכפו תקרית אותה מאז נאצים:
להת ׳והדרך הצרפתית המחתרת פעולות
ה הכיוונים. משני קצרה היתד. דרדרות

ק כובש י ס פ ת ה ו י ה ר ל ו א  ואילו נ
ו המחתרת אנשי ר י ב ג ם ה ת ל ו ע  פ
שאת. ביתר

 המערבית הגדה שטחי על הריבונות
 העולם מדינות על־ידי מעולם הוכרה לא

 שכן כל לא ירדני, היה הכובש כאשר
 אין ישראל. על־ידי השטחים כיבוש עם

כולל בפומבי, שהצהירה בעולם מדינה
 וחצי מכמיליון לדרוש שיש ארצות־הברית,

 אותנו לאהוב בשטחים, החיים ערבים
ם אם נ י ם א י צ ו . ר ך כ  וזאת ב

הת חופש על אותם לשאול לחלום מבלי
 על יחליטו שבאמצעותו פוליטי, ארגנות
ומנהיגיהם. עתידם
התארג כל ונרמוס שנחזור בכך האם

דעת על התושבים, שיל פוליטית נות
 חלל ייווצר לא בולדוזרית, בצורה עצמנו,

אותו?! למלא ימהרו שהקיצוניים ריק,
מרגישים, המחתרת אירגוני היו ׳איך

 מודיעים היו עצמם, דעת על הבריטים, אם
 שלמרות היישוב, לראשי חד־משמעית

המאורעות לחקירת פיל, ועדת הקמת
ם הם בארץ, י פ צ פ צ  העולם כל על מ

 היהודי לעם אוטונומיה להקים והולכים
?! בריטניה בנוסח
פלס למדינה לא״ ״לעולם שאומר ולמי
ד טינית צ כבר הרי ושראל, מדינת ל
״ ו ש ו ר י פ — לא ״לעולם :נאמר ! ר ח מ

גן רימת־ בהן, נח

ומדידות טעות תל־אביב פובוד, איגגציו(יצחק)

תשליך
ייפת כאשר השלום, היחד. חתימת אחרי

 בעוד ומצריים, ישראל בין הגבולות חו
 תיירים רבבות ינהרו חודשים, כשלושה
 מצריימה הירידה לרגל למצרים. ישראלים

:הבא השיר את חיברתי
 / ופיתום, רעמסס חיל-פריעה, ים־סוף,

 יורדים / התהום מן עולה מצריים יורכב
 מילל זה מי / ישראל עדת מצריימה שוב
 שפת על הנילוס, בארץ / פילל? זה ומי

 קבוצת ! עסיסית, צמחיה בסבך / היאור
בגלי עטופים / באמור ממדינה אברכים

 וריקוד בניגון פותחים / וציצית. מות
 / !בגפנים הגביעים מילאו / חסידי
 לקול / היהודי ראש־השנה את שם לחוג

זבנים. צהלת
 -של סודות / ׳תלחש זכים מים על ׳ורוח

פי / ארוכים, ימים  ושל בצבע השמיים וי
 בארץ ] ירוקים. קני־סוף ישקו / אש

 צמחיה בסבך / היאור שפת על הנילוס,
ה עמי בין שוררת אידיליה / עסיסית,

 ים־סוף, / הכוסית. מלאה ׳וגפן / אמור
 מצריים ורכב ) ופיתום רעמסס חיל-יפרעה,

ב יורדים / התהום מן עולה  מצריימה שו
? פילל זה יומי מילל זה מי / ישראל עדת

תל־אביב איילון, שמואל

מחד פירושו לא" ״לעולם
 תיכנע שישראל הדעת על יעלה ״לא

 פלסטינית מדינה של להקמתה ותסכים
 הוא הכרח זאת, למנוע כדי אולם שניה.

 להפוך — מהיום! לא, ממחר! לישראל
ארץ־יושראל, חלקי בכל ההתיישבות את

שגריר

 במדור )2168 הזה (העולם בעיתוכנם
 ׳משתמע ממנה פיסקה נכללה הטלוויזיה,

 במועד הגישו לא קסטל סרטי כאילו
 בחו״ל ישראלים הסרט על חומר־רקע

 להקדים מכם נמנע מסתבר, כך, (ומשום
לשידור). נאות פירסום

 בזמן העברנו אכן כי לכם, ידוע להווה
 היא ועובדה הנדרש, הרקע חומר את

ד העיתונים שכל  וז
 הקדישו ׳שבועונים

 לטכסט נרחב מקום
 על ולצילומים כתוב

הסרט.
ה שהטחת מכאן
כתבת של האשמה

 לה אין כלפינו כם
 במידה צידוק. כל

ב השתבש שמשהו
הדו מלישכת דרך
 העולם למערכת בר

ה בכיוון (או הזית
 על לנו צר הפוך),

 הוא, ודאי אולם כך,
אותנו. דווקא ״ללכלך״ מקום היה שלא

 אליכם, לפניות נזעק הייתי שלא ייתכן
 של שני מיקרה כבר זה היה אילולא

 שקשור מה בכל הטוב, בשמנו בנו הטחה
ה בפעם גם המוקדם. הפירסום לנושא
 מרושעת, להערה מקום היה לא קודמת

 מה להבין קצת לי וקשה לא, הפעם וגם
 קצת שאני מאחר ומדוע. לכך, גורם
 לקוות לעצמי מרשה אני אותכם, מכיר

ש פזיזות, פליטות־קולמום אלה היו כי
 לחץ תחת אלא זדון, מתוך לא נגרמו

 טעם בפינו נותר כך, או כך אולם עבודה.
 עומדים אנו — מיקרה בכל מרידות. שיל

לכך. שנדרש אימת כל מדורכם לרשות
תל־אביב קסטל, סרטי שגריר, מיבה
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 ואם יתבטל, לא המסע
במקו תבוא — יתבטל

 קוסמת. הבטחה מו
 אותה גדולה עיסקה

 תצא לבצע, החלטת
 היא לפועל. סוף־סוף

גדו רווחים תישא גם
ב להשתמש נסה לים•
נו פעם שתרוויח כסף

 בזהירות. אבל ספת,
 להצלחה תתן אל

בי בטרם צעד כל ושקול אותך לסנוור
 בשבוע עירכי טלה, בת את, אותו. צעת

הרו במישור שתיכננת. הקניות כל את זה
 אך הצלחה, לך צפוייה אומנם מנטי
היא האמיתית האהבה חולפת. היא
הוותיק. ידידך לך שמגלה זו רק

!¥ ¥ ׳¥

חיי על שרבץ הענן ______________
 ייעלם שלך המישפחה
 להרבה ותזכה סוף־סוף,

ונחת. שלווה רווחה,
 קשיש אדם של עצותיו
 רבה תועלת לך תבאנה

 הצלחה ששיערת. מכפי
סוף־ תגיע, בעבודתך

 שכתבת המכתב סוף.
ל־ שנוסע קרוב לאדם
תוצ הוא גס יביא חו״ל

 מנטייתך סכנה לך צפוייה טובות. אות
 בו שנתת אדם שור, בת יתר. להתלהבות

 סוף לקראת אך קשות, אותך יאכזב אמונך
מליבך. שתשכיחו הצלחה לך צפויה השבוע

1+ ¥ ¥1
השבו אחד זה יהיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 • במהירות יתהדקו זוגך

 משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי-פעם. משהייתם
 השבוע אמצע ימי יהיו המישפחה, קרב

זאת. נצלו מאד• ומאושרים נעימים

■*, ¥ 1*
בעבודתך, תיזהר לא אס

 כספי נזק לך ייגרם
אוב אף אולי או גדול,

ה־ העייפות מישרה. דן
 שרוי שאתה טיבעית

ו לכך, מצטרפת בה
 לא אם תהרהר אתה
הכל. את לעזוב כדאי

.שי־ בלי זאת תעשה אל
 יום מדוקדק. דעת קול

לאהב־ נוח יום הוא א׳
 ממחשבות להתלהב צריך לא חדשים. הביס

 אזהרה. זו חיי״. אהבת את תפשתי ״הנה של
זה. גורלי צעד לפני מחשבה להקדיש יש

¥ ¥ ¥ ׳

 נפלא שבוע לך מצפה
 סוף רומנטית. מבחינה

 עוג־ על תפוצה סוף
שנג והכאב מת־הנפש

האה בפרשת לך רמו
שנסתיי הגדולה בה
לכ נסה מזמן• לא מה
 לנקום נטייתך את בוש

 כל על החדש בבן־הזוג
והת לך, עולל שהישן

 שמגיע כמו אליו נהג
מפ עובדה לך תגלה קצרה נסיעה לו.

 משמעות לה אין שאם־כי תיעה,
 בכל — מעמדך או עתידך לגבי

ש לקח, אותך תלמד היא אופן,
למחשבה. חומר מאד הרבה לך יתן

¥1 * ׳¥
סוער, שבוע לך נכזן

 בלתי רבות, והצלחות
התחו בחלקן. צפויות

ית בחייך השונים מים
 קרובים ידידים ערבבו,
וחב־ לעסקייך, יפלשו

אה יגלו לעבודה רייך
 אישיים וידידות דה

 יגלה זוגך בן ביותר.
ל במינה מיוחדת הבנה

 תשאבי ממנה מצבך,
 לעניינים ליבך תשומת את רכז רב. עידוד

 לשבוע שניתן מה כל את ודחה חשובים,
דגים. לבת ריגשית מבחינה תתקרב אל הבא.
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מאזניים

עלי ולכפות אחרים על להשתלט נטייתך
אי בכוח רצונך את הם

להתקד מפריעה שיותך
 לה. מצפה שאתה מות

חב הצלחה לך צפויה
 והיכרות גדולה, רתית

מפור אדם עם מועילה
היח השפעה. ובעל סם

 בן־ עס המתוחים סים
 לקראת ישתפרו זוגך
יוד־ אך השבוע, סוף
באשמתו. שוב, עו

¥ * ׳¥
צריך שאתה מה זה !חזקים עצבים

 השתדל וחכה. אחוריך על שב השבוע.
לקור מעל לקפוץ לא

ש במה השתמש קבן.
תגיע אחרת לך, יש

תצא לא ממנו למצב
 לשעת חסוך בקלות.

 עומדת היא כי צרה.
חכם, הוא ומי בפתח.
לך, הנולד. את הרואה

הכו מראים עקרבית
אה של שבוע כבים

רבים. ובילויים בה
¥ ¥ ¥

 מלחצים שיחרור של שבוע זהו קשת לבני
 פיזיים. בעיקר מעיקים.
 להיענות אם הלבטים

 אס יפתרו לסרב או
 אריה מזל בן תפגשי

תסר אל השבוע. בסוף
ל שזכה קשת בן בי.

 שעבר בשבוע הצלחה
מבו עצמו למצוא עלול

 עורמה יותר גלי דד.
להת ותצליחי בעסקים

מיכשולים. כמה על גבר

ןן1י,/ד
0שס

■־ בנובטבר
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 השבוע, בתחילת לקית בה קלה, מחלה
 בחיי עקבות• אחריה להשאיר בלי תעבור

מש חל שלך האהבה
תת עליו גם קטן. בר

תד אם רק אבל גברי.
 פנקי להתנהג• איך עי

 להבין לו ותני אותו
 ויחיד האחד הוא כי

 עוד הוא אחרת בחייך.
 לך אותך. לעזוב עלול

 שבוע צפוי גדי, בת
ב תצליחי לא יבש.
בעבו לא דבר: שום

 ברירה לך אין המישפחה. בחיי ולא דה
 שלך. השפות בלימודי כולך להשקיע אלא

<¥ ¥ ן¥
 וכל תתעכב, לה מצפה שאתה הנסיעה

יש שלך הזמנים לוח
 דאגה, אל אך תבש,

ה ספורים ימים תוך
 לסידרם, ישובו עניינים

 בסופו יביא והשיבוש
 רבה. תועלת דבר של

 את יטרידו מין בעיות
 בה האדישות שלוותך.

כלפי לאחרונה נהגת
______________ תג־ אליך קרוב אדם
 נעימות אי לך רום

 נוספת. לב תשומת זוגך לבן הקדישי רבה.
¥1 ¥ ׳¥

באווירה להתבססות מאד נוח השבוע
ביט מיקצועית. או מישפחתית חדשה,

 יכזיב לא העצמי חונך
שהכ כפי הפעם, אותך

ב רבים במיקרים זיב
 את אם דגים, בת עבר.

 בפנייך ועומדת רווקה,
התקש של אפשרות

מבטיח, גבר של רות
עתה. לסרב לך אסור
ש החלטה כל כמעט

 תוכיח השבוע תקבלי
ו כנבונה עצמה את

 לפני חברותייך עם תתייעצי אל מוצדקת.
 רוצות. הן טובתך את לא כי שתחליטי,

דווקא, זח בשטח לא אופן, בכל
שלך. האינטואיציה על שתסמכי מוטב
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