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 יוסף ידי מעשה הצנזורה על

לפיד. (״טומי")
שי אסר הטלוויזיה, מנכ״ל לפיד, יוסף

 שהראתה מפני למבט, שיועדה כתבה דור
 שכם, עיריית ראש שאמר הדברים את

 כידוע, נאמרו, הדברים אל־שבעה. בסאם
 •האלוף של פרובוקטיווית לשאלה בתשובה

 כלפי אל־שכעה של לגישתו ביחס מט, דני
 המסולף לדיווחו בסתירה ועמדו אש״ף,

זו. משיחה האלוף של
 בישראל לשדר יתיר שלא טען לפיד
רוצחי־ילדים. אש״ף אנשי האוהדים דברים

 כי:במחנה־הפלי־ התבשרנו, היום למחרת
 שלושה נהרגו בדרום־לבנון ראשידיה טים

ש בפצצת־מיצרר ששיחקו שעה ילדים,

 ולהציל שפוייה התנהגות ישראל על לכפות
עצמה. מידי אותה

תל־אביב אור, יצחק

ובגי־אד־ם אדים
 ברנשטיין, לינארד של דיוקנו על

 ״אנשים (במדור מזדקן כמוסיקאי
).2205 הזה״ ״העולם בעולם״,

 לינארד הגאון, המנצח־מלחין של תמונתו
 התעמלות־בוקר עושה כשהוא ברנשטיין,

 עמוק. דיכאון לי גרמה המאמבו, בקצב
 ממש — הזדקן הזה היפה שהאיש איך

 בארץ, בביקוריו אותו זוכר אני מפחיד.
כשהק- המדינה, של הראשונות בשנותיה

1979ו־ • 1951 — ברנשטיין מרחץ
המאמבו בקצב

מיתקפת־אוויר במהלך המחנה על הוטלה
ישראלית.

 חשב האלה הילדים •שעל ייתכן האם
לפיד? יוסף

 בהוליווד מאולפני־הסרטים לאחד בכניסה
הונ שתהיה מספיק ״לא כתובת: תלוייה

 לאור גישתן.״ גם לך שיהיה צריך גרי,
 בבית הונגרי, שמוצאו לפיד,1 של נוכחותו

ה את דלתו על לתלות ראוי הטלוויזיה,
 דמגוג, להיות מספיק ״לא הבאה: כתובת

שכל־ישר.״ קצת גם לך שיהיה צריך
תל־אביב שריק, יוסף

ומסתוץ הלוחץ 01313
 הישראלי השכל עושה שלא מה

 הלחצים תחתיו עושים בעצמו,
מבחוץ.

 מהתוכנית ממשלת־ישראל של הנסיגה
 אל־ באסם שכם, עיריית ראש את לגרש

ה החיוביים המעשים אחד היא שכעה,
ו מעודה. בגין ממשלת שעשתה יחידים

 מוסתרת: קצת לעובדה לשים־לב כדאי
 אחרי נעשה הממשלה של הטוב המעשה
 ממשלת מצד הן כבד, לחץ עליה שהופעל

 מצריים ממשלת מצד הן ארצות־הברית,
 באמריקה היהודית הקהל דעת מצד והן

ובאירופה.
 הטוען לייבוביץ, ישעיהו הפרופסור צדק

יכול מבחוץ לחץ שרק רבות, שנים כבר

 שהזמן מתברר והנה, רואיו. כל את סים
מזדק ובני-אלים ואלים שלו את עושה

רגילים. בני־תמותה כמונו, נים
תל־אביב פרידמן, אריה

תמונות. ראה — ועתח אז ברנשטיין •

• • • י
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מתו 320 בידי חתומה זו, עצומה

 החודש נשלחה בית״שמש, שבי
בגין. מנחם ראש־הממשלה, אל

ראש־הממשלה! כבוד
 הפיתוח, ועיירות השכונות אנשי אנו,
 מרובות־ילדים. מישפחות ובני ראשים

 קולנו, את לך ונתנו עליך שסמכנו אנו,
הכל מהמדיניות העיקריים הניפגעים אנו

 ומבקשים אליך פונים ממשלתך, של כלית
להת שתואיל בקשה, של לשון בכל ממך
 בשעה להחליט הזדמנות לעם ולתת פטר
 המצוקה מן ויוציאו ינהיגו מי זו, קשה

אותו. הבאתם שאליה הנוראה
 ויתרו מאיתנו רבים כי לך ידוע האם

 רבים כי לילדיהם, אחת ארוחה על כבר
 מיש־ את לפרנס מסוגלים אינם מאיתנו

יוד במדינת-ישראל ילדים וכי פחותיהם,
חרפת־רעב. של פירושה מה כבר עים

)8 בעמוד (המשך

 שפורסם כפי אילת, ים חוף על *
).662( הזה העולם בגיליון

מכחכים
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 מישהו לרכל. הפסיקי
 לאחר לך, להזיק זומם

 בפיטפוטייך שהרסת
 אל לו. חשוב משחו

 משות- לדרוש תהסס
 חפצת. אשר את פן

מחז רק ההיסוסים
 לא בדעתו אותו קים

 לדרישותיך, להיענות
 כשלעצמן. הצודקות

ברא טלפונית שיחה
 לזמן רוח נחת לן תגרום השבוע שית

 מזל בת ארוך. לטווח לן תזיק אן קצר,
היית אותו בדבר להיזכר נסי טלה,

 דברים הרבה ושכחת. לבצע צריבה
אדום. בצבע לבשי זה. בדבר קשורים

¥ ¥ ¥
 אבל — כועס ידידך

 יעבור זה — נורא לא
 מראים זה בשבוע לו.

דראס שינוי הכוכבים
 שלא שחשבת מה טי.

 יסתדר — בסדר יהיה
 בכל דבר. של בסופו

 .כנראה זהו השטחים.
שוורים. שלכם, השבוע

הר טיילו היטב, בלו
 הטבע בחיק בעיקר בה,

למה לב תשימו אל החיים. את ונצלו
 חוץ מבינה? כבר היא מה אומרת. שהשכנה

דעתה. על אותה מעבירה הקינאה מזה,

* * ¥
 חדש פרק פותח א׳ יום

 או המיקצועי במאבקן
להס תדע אם האישי.

ש לפני מסביב תכל
 כל את לשקול תקפוץ,

להי ולא האפשרויות
עק להתנגשויות כנס
 סיכוי לן יש — רות

 פגישה לבת. להרחיק
 שיער בהירת נערה עם

 לנחירה אותן תוביל
 אחרת ומהר, — להחליט תצטרן מביכה.
 מאד. גדולה רומנטית הזדמנות תפסיד
המידה. על יתר השבוע מלהסתבן היזהר

¥ ¥ ¥

 ועוד — עולה המתח
 בטרם לעלות, עתיד
 מפעילותן נחת תראה

 הוא העיקר הנוכחית.
השבוע, להסתכסך, לא
נוספים. אנשים עם

בשקט, הכל את לקחת
 כשאתה טובות, ולעשות

ה אם גם לכך. נדרש
 זאת שמבקשים אנשים

בלתי־ בעצס, הם, ממד,
 יזיק. לא טאקט קצת בכלל, נסבלים.

 — לחסד או לשבט — משתנה מצבך
 הבא. חמישי ביום החדש, הירח עם
בזהירות. הירח אחרי עקויב סרטן: בן

¥ ¥ ¥
לחשוב טורח אינן

 עבודה. בענייני זוגן
 ה- ההישגים על שמור

 " הגעת אליהם גדולים
0 תפט־ ואל לאחרונה, 2 3 2 X 9 

 זכרי — לביאה פט.
 הזמן. כל כולם את לרמות שאי־אפשר

 את היטב ושקלי בדבריין, הזחרי
 בדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן מעשיין,

העתיד. על ברצינות לחשוב שתתחילי

¥ ¥ ¥

עס לעשיית טוב שבוע
 בו שתיגע עסק כל קים.

 יהפוך — זה בשבזע
 קרוב אדם זהב. מיכרה

זמנית. אותו עזב אליך
 יחזור הוא נורא, לא

 יחדיו לנהל ותמשיכו
מאו משותפים חיים

 בינתיים אבל שרים.
 את לנצל יכול אתה

 לך להרפתקאות. המצב
 נורמלית, לא הפתעה השבוע מצפה בתולה
 ההסס־ תהססי, אל דחילק, רק אותה. חטפי

 ואת פורים לא עוד בעוכריך. היא נות
? שלן הטעם איפה בפורים, כמו מתלבשת
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 ועצבים הומור חוש בסבלנות, ניחנת אס
 להם זקוק תהיה חזקים,

 הקרובים, בימים מאד
מסי בך המקנא מישהו

לשני רק הידועות בות
יכול כמיטב יעשה כם,
 במידת יצליח וגם תו
שמו עליך להפיץ מה

 ריחך את ולהבאיש עות
סי חשובים. במקומות

במישור טובים כויים
לך. נכונו הרומנטי

¥ ¥ ¥
 למרחקים, נסיעה כוללות תובניותין אם

 חושב שאתה רומן לממשן. הזמן עכשיו
באופק, מסתמן שהוא ע

חדשה. רוח בן מפיח
ה תקוות, תתלה אל
שלו. את יעשה זמן

 זה שנרקמה ידידות
 בת לבין בינן מכבר

 רבות לך עוזרת שור
ני הינן אלה, בימים

 תזלזל אל ממנה, זון
 הק- בימים הרבה בה.

בכתיבה. לעסוק רובים >
¥ ¥ ¥

 לך לעלות שלך האחרון להישג תתן אל
אנשים מאד הרבה שיש זכור :לראש

 אותך, לדכא המוכנים
מדי יותר תרים אם

פגי קשת: בת ראש.
ל תביא המים ליד שה

 חברה, עם מריבה
 מופלאה יחסים לריקמת

 גבר, עם ובלתי־מובנת
 לבלתי־מו־ חשבת אותו

ל היכוני לחלוטין. שג
ו מאד ארוך מסע

במעמדך. ניכר לשינוי

י,וחס

 תוב- להגשים ברצונן אם ימי-שיא. אלה
 מאוחר להיות עלול הבא, בשבוע ניותין

 עם קשר בת״גדי, מדי.
 גבוהה קומה בעל אדם
 לחיוני בהדרגה הופן

להי לא הזהרי עבורן.
 בלתי״מת- במקום תפס
 לן יש אם אים.

 כספיות התחייבויות
 את יעברו שלא שמור

ה את וסלק המותר,
 עד לן שיש חובות

הזה. השבוע סוף
¥ ¥ ¥

 ותקיף. נמרץ איש שאתה יודעים כולנו כן,
 להפגין לך למה אבל
 בלאו־ כשהיא זה את
 השבוע ? מסכימה הכי

 ה־״ ולא הניצוד תהיה
רו לא אתה אם צייד,

 ש־ מוטב — בכך צה
 פגיעה מאהבה. תתנזר

 אותך. מזעימה בכבודך
ה כוונת להבליג. נסה

________ חמורה כה אינה יריב
לבן. לבשי לך. כנדמה

¥ ׳¥ ¥
 עצמה את תוכיח לעבודתן רצינית גישה

 הדרן הבחינות. מכל מאד, בבדאית
לרומנים, בפנין סלולה
והת חברתית פעילות

 דאג רגשיות. חייבויות
 הזדמנות היטב לנצל

בסיס, לן ולבנות זו
 בשבועות תפתח אותו

 תחשוש אל הבאים.
 בכל — נועז להיות

לש- הקפד השטחים.
ואל בריאותן, על מור __________

לדב ברצינות תתייחס
מצד בלפין שיושמעו הביקורת רי

יצליח המזל השבוע כי קשיש. אדם
בהצלחה. תפנה. אשר בכל דרכן את
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