
 חברתם בו שבוע זהו
עדי הגברים ידידיך של
הסיכו חתיכות. על פה
ומת הולכים שלך יים

ו ג׳ ביום החל גברים,
 הוא א׳ יום לשבת. עד

 שבוע ימי מכל הטוב
ש מוטב זאת, עם זה.

ש בימי מתככים תזהר
 על שמרי וראשון. בת

 תהיי אם אותך להעריך יידע לא הוא יופי:
 נוסף השבוע. אותך, תרגיז צננת מוזנחת.

 מהנה. גופנית מפעילות להיזהר עלייך לכך
★ * ★

בש להיתקל עשוייה את
ב־ ומלא בלתי־יציב בוע

 מצב קננורניים. מיפגשים
משתפר, לא עדיין הרוח
ה את מקבלת את אבל
 יותר רבה בהכנעה כל

 אם נפשית. ובשלמות
 הרגע שזהו חושב אתה

 אבל למיים! קפוץ —
 עם התייעץ כל, קודם

 ביתך את לפקוד העשוי לים, מעבר איש
 שבת יום אלה. ביסים איתן להתקשר או
מזל־דגים. ילידי שהם לנהגים מסוכן —
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 שלך רומאנטית פגישה
 נתקלת בן-מזל-גדי עם

ה סוף אבל בתקלות.
ה ג׳ יום — שבוע

ל אותן יביא — בא
ול המיוחלת, פגישה

 רומאן של התחלתו
לע תמהר אל רציני.

 לן, שניתן מה שות
 קודם בדוק :השבוע

האס את ובייחוד הצדדים בל את בל
 יכול אתה שני, מצד הפיננסיים. פקטים
 דאגה. ללא גבריים, מיחסי־ידידות ליהנות

★ ★ ★
 את להרים תמהרי אל

 לא שלך, המזל האף:
להיש אותך הביא את,
 את קח האחרונים. גים

 כל יש בידיים: עצמך
 הניצחון שגם הסיכויים

 לך יגרום הזה העיסקי
או תבצר לא אם צרות,

ב ידידים. בעזרת תו
בן־מזל־גדי. ידיד ייחוד

 אפלטונית, ידידה עם תריב תיזהר, לא אם
 על שמור — לכן וחבל. נעים, יהיה לא וזה

 השבת. ליום ג׳ יום שבין בתקופה עצביך
★ ★ ★

מ שמישהו גדולה הצגה
 אותן, תשכנע לך, כין

 הבריא, שיפוטן למרות
ה להסתבכויות. להיכנס
 — רחוק בטווח תוצאה,

 עם מריבה כאבי־ראש,
כס והתחייבות ידידה,

 חוזה בלתי־נעימה. פית
 יקסום ידיד בידי חתום

 מה ידיים! סלק לן. גם
 נ־ אינו מזל־אריה או לבני־מזל־טלה שטוב
 לבני־מזל־תאו־ ביותר המתאים הדבר הכרח
ניכרת. השתפרות — הבריאותי בשטח מים.

★ * ★
ה הקלה, התרעומת

האו במרירות, מהולה
צרי אינה אותן פפת

עליין. להשתלט בה
 למאורעות תתני אם

 ייסגרו אותן, להנהיג
 של המים שוב מעליין

הי אפס-המעשה. גלי
 רבישות מלרכוש מנע

 חש- את וסדר גדולות
 לן צפויים אחרת בן-מזל-סרטן. בונותין,

ה של ברישעותם לא שמקורם הפסדים,
הבריאות. שמור בהזנחתן. אלא אחרים
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 לחשוב אי-אפשר !זנק בן״אדם, זנק, אז
גדו לעולל ובכוחן הזמן, כל המעשים, על

 זאת, עם ותפעל. תחליט רק אם לות,
 הסוער. מזגן על שמור
 תריבי אל אותן. שיל
ו לעבודה, חברות עם
 לקאפרי- תיכנעי אל
היי אבל :שלו זות

 בדברים לוותר נכונה
 להגשים כדי הקטנים,

 יותר. הגדולים את
 ציפית לו אשר בסף,

 סוף־סוף מגיע מזמן,
מ בני-כפירים לידין.

ב היזהרו זכר, מין
1 תאונה צפון. לכיוון קצרות נסיעות

 תתני אל בת־בתולות, בן־זוגך, עם רבת אם
 אל מסוייג, קשר על שמרי אותך. לדכא לזה

 יקרה זה להתבהר. למצב ותני שוב, תריבי
 אתה מיקצועית, מבחינה ימים. שבועיים תוך

וה הנכונה בדרך הולך
ו הדרגה בסולם עלייה

 סימן מובטחת. ההצלחה
השבוע. תקבל כך על

חש על יקרה זה אולם
מח די שאתה אדם בון
 נסיעה — באופק בב.

 אולם ומעניינת. ארוכה
 כי אותה, לדחות עליך

 לבני ארוכות נסיעות
בחו ביחוד מזל־בתולה,

 טובות. תמיד מבשרות אינן — פברואר דש
̂י־ ׳

 נקלעת, בו הסבן סיבות את להבהיר מוטב
 הקרוב האדם ועם מהר זאת לעשות ומוטב

ש רצינית סכנה קיימת אחרת ביותר. לך
 אי־הבנה בגלל ועוד — אותן ינטוש הוא

 אס תעשי טוב טפשית!
 שיגרת־עבו־ על תשמרי

 מגדרן, תצאי ולא דה,
 יש שיקרה. מה יקרה

 במשך מרגיזים שבועות
 כעת, החולף וזה, השנה,

ב המרגיזים אחד הוא
 זה 7 !לעשות מה יותר.

 . איש־המאזניים. גורלן,
 קצת לקבל תוכל אולם
 למעלה אתה אם נחת,
 והורה. נשוי גס שאתה ובתנאי — 27 מגיל

★ ★ ★

לחכי עלול הוא

 שהתפרצות־זעם־ומרירות חושבת את אם
 :מרה טעות טועה אלא אינן לן, תעזור

 לא וכבר יותר, עוד אותן תדכא היא
 ה- לאדם תעשה שהיא מה על מדברים

 פר- ברגע. עליין, ״חביב
 ישנה רומאנטית ׳|שה

 ב- — אצלן מתעוררת
 נקיפות- — איחור־מה

:זה את עזוב מצפון.
 המיש- של זה בשלב

ל מה בבר אין חק
עצמן, על שמור תקן.

ענייני״קי• על ובייחוד
נבונה במשרד בה-ולב.

ו חומרית הפתעה לן
 לחלוטי, שנשבח אדם מצד — נעימה

̂־ ^ ^ ־
 השבוע, בעבודתך, תפעיל אשר יוצר מאמץ

 מתככי־יוקרה. יותר שיעור לאין לך ישתלם
 לתקופה היכון טובה: תקופה עובר אתה
 הכל את להכין גם עליך וחסוך. יותר, רעה

 ליום חברתית, מבחינה
 הם ושישי שבת פקודה.

 הישמר מסוכנים: ימים
ב ומתאונות משריפות

 את, ובנסיעה. עבודה
 להיכנס יכולה בת־קשת,

 הזה. לרומאן שלם בלב
ההת למרות בסדר, הוא

 הקרובים. מצד נגדות
שמ :אחד בתנאי אבל

כ בסוד הקשר על רי
 והססן. פחדן ,רופא־ד,שיניים אל לך מום•

★ * ★ ה הצרות תתאכזבי. זה, שזהו חשבת אם
 מביא שלך וחוסר־הביטחון מתחדשות, ישנות

 מן תצאי דבר: אין אבל אפשרי. לניתוק
היכרות ובעזרת ותיק ידיד בעזרת הדיכדוך
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אולם הבא. שני

 להישמר מליין חדשה.
מ חברות של מידידות

רגי לא הן נקבה. מין
ש לדרן־המחשבח לות
וכד קטנה עיסקה לן.

 מבין ממש נעלמת אית
 לעצמ תכנן אצבעותיך.

 חדשיס. מקורות־הכנסה
להי עלול אתה אחרת
ה יוס ולהסתבך. תקע
 יום השבוע: שלן, מזל

בהחלטות. פזיז תהיה אל

ד13ר ח01ד ה
)11 מעמוד (המשך
להת בהחלט כשרה שמפ״ם למפלגת־העבודה־הישראלית להוכיח הדרך זוהי ואולי הכנסת.

החדש. המערך על־ידי קבל

רחז־פאררנזוט־יוצטז ווסף צער
 בתקנון חדש שינוי נדון כאשר כן, לפני יום מפ״ם הצבעת מעניינת זה רקע ל **
 מפלגת־העבודה־הישראלית, סיעת בכנסת קמה בו ביום דווקא שנתקבל זה, שינוי הכנסת. <

 העניינים כל את כמעט כלומר, — הבטחון ענייני כל את הכנסת מליאת מתחום מוציא
המדינה. של סדר־יומה על זה ברגע העומדים החשובים
 גם אלא הקומוניסטים, רק לא בעדן הצביעו זה. לשינוי הסתייגויות של שורה הגשתי

 סתימת־פה עם השלים בכך נמנע. ממפ״ם שם־טוי ויקטור אולם מחרות. אבניאל, הד״ר
הסתייגויותינו: להנמקת כך, על אמרתי הכנסת. של נוספת

במדינה. של־המישטר בדה־פארלמנטיזציה נוסף צעד זהו :אבנרי אורי
 במדינה, ביותר החשוב בעניין הממשלה פעולת על הכנסת פיקוח פה מחוסל למעשה

עצמם. לשרי־הממשלה להאמין אס רבות, שנים במשן לחם־חוקינו שיהיה עניין
 היום, של במציאות אבל הכנסת. של אחר למוסד הכנסת ממליאת העניין מועבר כביכול,

 זכר בה אין זו, ועדה ועדת״חוץ־ובטחון? הקרוי הזה, המוסד מהו במהרה, תשתנה שלא
הממשלתיות. לסיעות אלא ייצוג של

 בגין, השר מעשי ע* דעתו את בן־אליעזר חבר־הכנסת מביע ,הזאת שבוועדה הדבר פירוש
 זוהי ברזילי. השר מעשי על — חזן חבר־הכנסת דיין, השר מעשי על — פרס חבר־הכנסת

 מכשיר לשמש מהותה, מטבע מסוגלת, אינה והיא שהיא, כמו הממשלה של נאמנה העתקה
המבצעת. הרשות על יעיל פארלמנטרי פיקות של יעילה, ביקורת של

------------על־ידי נבחרו האלה האנשים (מע״י). הכהן דויד
הממש אה המרכיבות בכנסת הסיעות אותן על־ידי נבחרו הם ז אבגרי אורי

 על נאמנות פחות וא שהן אחרות, לסיעות ייצוג של זכר בוועדה אין אבל בוודאי. לה. !
בוועדה. הנמצאות הסיעות מאשר — לומר לעצמי מרשה אני — המדינה בטחון |

לסייעה ל"י ג40

שם־טוב

 לח״כים אין שלמעשה הוא בכנסת הקיים הסדר נגד העיקריות מטענותינו חת
מזכירים, לח״כים אין בכך. רוצים כשהם גם כראוי, תפקידם את למלא אפשרות שום

 להתמודד היכול מומחים, של צודת אין עצמה לכנסת וכלכליים. משפטיים יועצים להם אין
למשל. האמריקאי, בקונגרס כנהוג הממשלה, של המומחים עם

 יועץ לסיעה צירפנו תקדים: ללא אז עד שהיו אמצעים הראשון מיומה נקטה סיעתנו
 הצטיידנו משלנו, כלכלי יועץ גייסנו זכרוני), (אמנון במלואו לרשותה העומד מישפטי

 לירות אלפי לנו עולה זה כל הדרושים. האחרים בשרותים
 יקר לעניין בכנסת נוכחותי את ההופך דבר — לחודש
 מהוצאה מאוד הטו חלק רק מכסה כח״ב (משכורתי מאוד.

זו.)
 לכנסת תביעה הכנסת בראשית עוד יזמנו זמן, באותו
 לעבוד. להן שיאפשר טכני, מנגנון הסיעות לרשות להעמיד

 דיין משה ביניהם האחרות, הסיעות יושבי־ראש עם יחד
זו. ברוח לנשיאות בכתב עצומה על חתמתי באדר, ויוחנן

 צורתה אך — חיובית החלטה זה בעניין קיבלה הכנסת
 את הכנסת במנגנון לכלול במקום בעינינו. חן מצאה לא

 לשלם הנשיאות החליטה הסיעות, את שישרת הטכני הצוות
הוק לסיעתנו גודלה. לפי מסויים, חודשי תשלום סיעה לכל
לחודש. לירות 140 של סכום צב

 נראתה מטרתה זו. הקצבה לקבל אם פיקפוקים לנו היו
 שהיא מכיוזן לנו, נראתה לא הצורה אך — גמור בסדר לנו

 מועברים שם ובהסתדרות, היהודית בסוכנות הנהוגה חלוקת־השלל את איכשהו, מזכירה,
ההקצבה. את לקבל שלא החלטנו המפלגות. למנגנוני הציבור מקופת מיליונים

 לצורתו. מהתנגדותנו היחידים הסובלים אנחנו כי ונוכחנו זה, סידור פועל בינתיים אך
 שהיא, צורה בשום השלל בחלוקת משתתפת שאינה היחידה בכנסת, ביותר הענייה סיעתנו,

 ׳מכתב עתה פנינו לפיכך בכנסת. פעילותה למימון אחר, גורם מכל יותר לכסף זקוקה
זה. בעניין עמדתנו את שינינו כי והודענו לכנסת, רשמי

הבאים: הנושאים על שאילתות השאר, בין הגשנו, זמן באותו
לג ש ה ם. #, לי ש רו באס והע,ייה הממשלה מחדלי טל שאילתות: של ארוכה שורה כי

 הפיתוח); (לשר החשמל בחיבור העיכובים והתעשיה); המיסחר (לשר וחלב לחט פקת
 השיבושים הפנים); (לשר ריק היה שמאגר־המים העובדה הפנים); (לשר העיריה מחדלי

 (לשר ההתמוטטות הישנות את למנוע כדי שננקטו האמצעים התחבורה); (לשר בתחבורה
העבו (לשר הכבישים לניקוי מתאים ציוד אי־הפעלת הפנים) (לשר הנזקים סיכום הפנים);

 של החירום מערכת הבטחון); (לשר מתאים רכב לה סיפק לא שצה״ל הליריה טענת דה);
הדואר). (לשר הטלפונים

 יהודי אצל לפעול מאשכול דרש ג׳ונסון הנשיא כי נכון האס ג׳ונסון. שיחות #
 ה־ אספקת את הנשיא התנה האם וייאט־נאס? למלחמת התנגדותם הפסקת למען אמריקה,

מחדש? בבחירתו פאנטומים
 ישראל כי אמר כאשר הממשלה, עמדת את דיין משה ביטא האם דיין. הצהרת #

 מצריים עם נוספת מלחמה כן על וכי הסכם־שלוס, במיסגרת גם מתעלת־סואץ תיסוג לא
בלתי־נמנעת? היא

 כי בירושלים, הפראנציסקניס מיסדר ראש טענת נכונה האם . הלבן״ ״הספר #
 העתיקה, בעיר ליהודים הקדושים המקומות על הירדני השלטון בימי הגנה הנוצרית הכנסיה

 נכונה האם משרד־הדתות? על־ידי שהוצא הלבן- ב״ספר בזדון הועלמה זו עובדה וכי
נוצריים? בתי־קברות ישראלים חיללו זאת לעומת כי טענתו,

ם # אי פ ת. רו ל אי מיקצועייס? רופאים בעיר אין כי אילת ביטאון טענת נכונה האס ב
אוויר? זיהום למניעת עירוניים מרכזים משרד־הבריאות מקיים האס אוויר. זיהום #
ק 0 תו ם. שי די ל האס שיתוק־ילדיס? שיל מיקרים שוב היו לאחרונה כי נכון האס י

שם? הילדים לחיסון אמצעים ננקטו והאם המוחזקים, השטחים מן באה הסכנה

? הגזדעהיי ..אויבי — רפייי ירידי
 לפני שנשאלו שאילתות אף מהן — ישנות שאילתות לכמה השרים ענו זמן אותו ^

'״יוממן מאד. רב זמו
 של הכפולים הכרטיסים בענייו הזה העולם גילויי את אישר שר־האוצר סגן #1

אלה. גילויים לאור חדשים אמצעים לנקוט סירב אך הפיס, מיפעל
המדינה״, ״אוייב הוא שהארץ שנה, לפני אמרו, שפקידיו הכחיש ראש־הממשלה •

רפ״י. את המשרת בלתי־אובייקטיבי, עיתון הוא הארץ כי הטענה על חזר אך
 את לפתור ניתן כאילו בלה־מתד, בשמו שהובאו דברים הכחיש ראש־הממשלה 9

 הבא: הדו־שיח התוזסף לכך פלסטינית״. ״יחידה במיסגרת הפליטים בעיית
 שהוא איזה הממשלה בפני הובא בכלל האס ראש־הממשלה, אדוני :אכנרי אורי

 מה על לממשלה שיהיה כדי פלסטינית, מדינה בהקמת הכרוכות בבעיות רציני מחקר
תדון? אם זה, בנושא לדון בבואה להסתמן

ל נכנם זה עניין שגס אומר הייתי אשכול: לוי
 לגלות (שלא בו חייב אני כי חושב שאני הטאבו, מיסגרת

 זוכר שאינני לומר יכולתי אמנם בממשלה). נדון מה
 רוצה אינני שואל, ואתה מאחר אבל כזה, מיסמך שהוגש
טאבו. לאותו שיין זה כן. על להשיב
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