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 לד משמש כוח־ההרגל
 טוב דבר וזה — מדיין
 זהו כי השבוע. מאוד,
והרו שיגרה, של שבוע

 באופן אותה להפר צה
 להיתקל עשוי קיצוני,

 לא שעליהם בקשיים,
 מבחינה גם כלל. חלם

להג כדאי לא כספית
 בתחילת א׳ יום זים.

 כאב- לך גורם השבוע,
התחיי על מצביע — בסופו ה׳ יום ראש.
 מקורות־הכנסה על וגם חדשות בויות

הרומנ בשטח זאת, לעומת בלתי-רגילים.
ורוד. לבשי וחלקה. פנוייה הדרן — טיקה
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שהש ממערות חדשות

ה שכניך באוזניך מיעו
מבוססים, אינם צעירים,

 עלוב גרעין בהם ומצוי
ה אך אמת. של מאוד

 עשה נגדם; כבר נזק
ב לתקנו, עלינן מאמץ

 אבנד יהיה המצב טרם
 אותך ילמד זה לחלוטין.

להא שלא לקח, להבא
המוש בדותה לכל מין

 בטרם דברים, לאמת ולטרוח באוזניך, מעת
האינ מקור אם בפרט על־פיהם. פועל אתה

 סכנה :שור בת מפוקפק. כה הוא פורמציה
מביתך. תרחיקי אם השבוע, לך צפוייה
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 ׳ הזהרתי אבל מצטער,
תן:  שבוע זה אין או
שי או מסעות לעיין
 מרחיקי-לכת. נויים

 על לשמור תוכלי אם
 דומה מיסגרת־חיים

 כה, עד היית בה לזו
 תקלי חדשים, בתנאים
הבעיות. על במיקצת

___________ שתס- מוטב — לא אם
שי על לחלוטין מכי

 לא — העיקר בעל״שיקול. איש של פוטו
 ג׳ יום לריב. ולא דבר בשום להגזים

 תכתבי אל נדירה. הזדמנות לד מגיש הבא
ובא. המתקרב ו׳ ביום חשובים מכתבים

★ ★ ★

חיו לא דווקא המזלות
ה כוחותיך אבל ביים,

עצומים, כה אישיים
 שתי של צירופם בגלל

עליך, שחומות פלאנטות
 ותשקיף תתאמץ שאס

 העתיד ועל העבר על
 על תתגבר רגועה בעין

תאמי אל מיכשול. כל
ל התכוון הוא :לו ני

 ואת לגמרי, אחר משהו
 שוב, — הלך כסף לגמרי. אחר למשהו

 ידידך של חסרת־הזדון שגיאתו בגלל
אשם. בו תטיל אל ביותר, הקרוב
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אי שלד החדש הקשר

 האהבה את מדחיק נו
 אל הישנים. והזכרונות

 על כליות מוסר תרגיש
 זה למי הכי בלאו כן,

 דע, אולם ז איכפת
 אף את משלה אינן
 רחוק נמצא אתה אחד.

מחו היזהר הבית, מן
 אף או מסוכנים מרים

ה זאת מהתפוצצויות.
 היה ברגשותין, להרהר שלן הזדמנות

 חושב שאתה למרות עצמן, עם כנה
 יותר הרגע את חי אתה מעמיק, שהמן

זהירות. — הסיסמה — לביאה מהרגיל.
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 בלתי־חשובה תקרית
ל אצלך לגרוס עשוייה
כסף: תבזבזי אל משבר.

ל להיכנם עשוייה את
חוסר־פעי־ של תקופה

 או תזהרי לא אם לות,
ה עם בקשר תבואי אם

 משום הלא־נכון. אדם
להת לא מוטב כך,

 אם ארוך. לטווח חייב
 בימים לנסוע תחליטי
 לא חשוב דבר ששום

 גניבה, מפני הישמרי במסע. תלוי יהיה
 למרחקים לנסוע עלולה את אם בייחוד

תכלת. או לבן לבשי — בתולה בת ארוכים.

0

נתווה
היזהרי ג', או א׳

מאזנ״ס

 אס אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נו,
 על־ידי עלייך המצווה כל את עושה את

 הבוסים או ממונייך
 הפסדך יבוא — שלך

(ב שכרך על (בזמן)
 ובהתקדמות). יוקרה

 לשבוע עד !תבזבז אל
 לקמץ חייב אתה הבא

 ובהחלטות. בהוצאות
תקו זוהי זאת, לעומת

 להגות מצויינת פה
דב על לחשוב תוכניות,

חוס. לבשי חדשים. רים
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 בקפדנות תתכנן אם לן, יזיק לא בכלל
ה־ פועלן המשן את ״

 את ותשמור — עיסקי
בל לעצמן תוכניותין

 זקוק אתה אם בד.
 קרוב־משפחה — לכסף

מבו אשה אפילו או
 ממון על עדיפים גרת

לכ לך שמוגש מבחוץ,
הט תון־כדי אורה
 אם יותר. קטנות רדות

— באהבתו רוצה את
באחרים. גם לכאורה,
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 קשת, בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה

 אשר כל בריאותך. היא
 — לשיפורה תעשה

תע אשר כל מצויין.
 בה לפגוע העלול שה
 גש הרגיל. מן מסוכן —

 שיג׳ לבדיקה לרופא,
 את תזניח ואל רתית.

 בגלל פוליסת״הביטוח
 ווד העיסקית הצלחתך

הפ לך נכונו אמנותית.
 הפי״ במישור גס תעות
מם־הכנסה...! אך נאנסי,
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שתתענייני, מוטב
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כ־ השבוע נראה ראשון ממבט אומנם
בחובו טומן הוא אן ומשעמם. שיגרתי

 קבלת של תחילתן את
בעי חשובות, הכרעות

האישי. בתחום קר
 שתיפקוד קשה מחלה
תן  בן השבוע, או

לזע לן תגרום גדיים,
העי שיחלוף. קל, זוע
 הרבה לעבוד, הוא קר

להת ומבלי וטוב,
 העבודה במישור עייף.

תה אל :העסקים או
 ן עליך לממונים או לבוס להתחנף סס

זה דבר של בסופו והרי זאת, עושים כולם
הופעתן. על שימרי לן. יועיל רק
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 מבחינה עצמך על מעמים שאתה האתגרים

 לעייף עלולים רוחנית
 כאב־ לך ולגרום אותך
ש לדעת תיווכח ראש.

 בעבודה, רציני עיכוב
 נגרם ביוקרתו, שפגע

 אשה בגלל בעקיפין
 שזה הוא המרגיז נאה.

 אל כדאי. היה לא בכלל
 בכך עצמך את תאשימי
כ ואדיש קר שידידך

 ואל סבלנית היי לפיך.
הקץ. את תדחקי
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 לא דגים, בת שלן, האהבה חיי במישור

מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

הנלהב, מחזרן את
 חשה שאינן למרות
 תני משיכה. כל כלפיו
שלו; את לעשות לזמן

 תשתנה שהרגשתך או
 שהוא או זאת, בכל

דגים, בן ממן. יתייאש
הנוח, אופיין למרות

להתפר נוטה אתה
פרועות. כעס צויות
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)16 מעמוד (המשך
 השפלה. שד עוול, של סבל, שד מצבור — שהתפרקו אהבות שנשברו,

זעם. של
 נוחיות לשם מבני־אדם, אושר לגזול שתעזי ראש־הממשלה, גברתי את. מי

מוסרי? עמוד־שידרה חוסר אומץ־לב, חוסר מנהיגות, חוסר קואליציונית,
 ״ממזרים״ של לזוג מבטיחים שבה מכולת, חנות כמו המדינה את ננהל האם

 כל את יעירו ולא שישתקו כדי המעורפל, בעתיד אי־פעם לשולחן, מתחת ■סידור
האורתודוכסית? הכפייה עול תחת הנאנקים האחרים, האומללים שאר

 עד ״יילך כי שהכריז דיין, משה השר כמו איש של הציניות בנו תשלוט האם
 מהקואליציה, ל״ע בגירוש תומך הוא והיום הממזרים, בעיית את לפתור כדי הסוף״
כלשהו? פיתרון מציעים שהם מפני

 ממלכתית בדרך המדינה את לנהל מסוגלת אינה הממשלה אם
בחירות. שתערכנה וטוב שתתפרק טוב ומכובדת,

המצטן? בער■ 120 היכן
 מצפון, שאלת היא הכנסת בפני היום העומדת השאלה היושב־ראש, כבוד

? חומרתה במלוא
 כני- אישים חופשיים, מחוקקים 120מ־ זה בית מורכב האם

 אינטרסים יכריעו אדם, גורלות הקובעת זו, בשאלה שגם או — חורין
ץ ומקח־ומימכר

המפלגתית. החלוקה על־פי שלא הדעות, חלוקות זה בעניין
כחו ולחוקק להכריע לחבריהן להניח הסיעות מכד דורש אני

מצפוני. אונס ללא מידור, ללא כפייה, ללא פש,
המערכה. סן ול״ע מפ״ם ברחו בינתיים ז שובל זלמן

הכ המכריעים בעלי־מצפון, 120 היום כאן לראות רוצה העם ז אבנרי אורי
 זו. להצעה מהדהד ״הן״ תהיה שההכרעה לכך מצפה והעם מצפונית. רעה

:המצפון חופש לכנסת שיינתן דורש אני

ושנו!■מיי נינהס מעשה
 איך יודע ואינני — עתה זה כאן שקרה מה על היושב־ראש, אדוני ולבסוף,

זאת. לכנות
 חבר־הכנסת של הצעת־החוק בעד להצביע מפ״ם מזכירות החליטה הבוקר

הזאת. ההחלטה את לבטל כדי מפ״ם, של אחר מוסד לכנס רוצים עכשיו האוזנר.

זועמת גורות
 ישעיהו ישראל ראש,
לפנ הגיבה לא גולדה

 של לנאומו גובר בזעם מקשיבה ראש־הממשלה
מהיושב־ תבעה התפרצה, דקות כמה כעבור אבנרי.

הקצוב. הזמן גבול את עבר שאבנרי בטענה הנאום, את להפסיק ישעיהו, שראל
לו. המגיע על ארבעה פי שעלה זמן במשך דיבר האוזנר כאשר כן,

ת המטרה ולמען ד״ע, וסיעת האוזנר חכר־הכנסת בא א ז ״ ההצבעה: את הים דו- ה
? לך איכפת מה :ורטמן משה 11

 זה אם — הזה בבית מעצמם צחוק אנשים עשו אי־פעם אם ז אבנרי אורי
 בפד, ״אחד הכלל לפי נהגו אי־פעם אם עכשיו. קרה זה הרי — פרלמנטרי מושג
זה. במיקרה קרד, זה הרי בלב״, ואחד

 שד שכר ולקבל — רוזן פינהס — פינחס מעשה לעשות רוצים
בקואליציה. הישארות שד בצורה זימרי,

האבסווו! שיא
זה. ברגע נראה שהוא כפי באולם נסתכל הבה היושב־ראש, אדוני

מפ״ם. אנשי כד פה חסרים העצמאיים, הליברלים כל פה חפרים
:נעלמו כולם הזאת. ההצעה למען הלוחמים כל

ברגליים. מצביעים הם ז לנדאו חיים
. אבסורד איזה :אבניי אורי 1 . .

 מדבר הוא זאת, בכל היושב־ראש, ז מאיר גולדה ראש״הממשלה
שעה! חצי | |

ראש־הממשלה! גס שומר־השעון, היום פה הפך אחד כל :אבנרי אורי
דקות. 16 עברו שעוני, על מסתכל אני ישעיהו; ישראל היו״ר

 הצעתי אני — אבסורד של שיאו זהו היושב־ראש, אדוני ז אבנרי אורי
.האוזנר חבר־הכנסת של הצעתו עם מילולית הזהה הצעת־חוק, . .

שלך. ההצעה נגד גם אצביע כך משוס 'בגין מנחם
ברכה. עליך תבוא כך, לך אומר מצפונך אם הכבוד. כל אבנרי: אורי ! 0

 על הצעתי: לבין האוזנר חבר־הכנסת הצעת בין ויחידי אחד הבדל יש ...אבל
 בעדה, שיצביע ומי הקואליציונית, המשמעת חלה האוזנר חבר־הכנסת של הצעתו

 יכולים ומפ״ם העצמאיים הליברלים האוזנר, חבר־הכנסת אבל הממשלה, מן מועף
 סיכון, בשום להסתכן מבלי בדיוק, ההצעה אותה שהיא שלי, ההצעה על להצביע

בממשלה. ולהישאר
בעיניהם, גם קדוש שהוא עניין למען זה, קטן לסיכון אפילו אך

:מוכנים הם אין

1817 הזה העולם


