
אר 20  בפברואר ו8 — בינו

— רצויים לא מסעות מוכנה!

 תמשיך אתה כי אם תשתפר, שלך הבריאות
 הכיס גם שני, מצד מיחושים. על להתלונן

 הבחור הזהרי, לצפוי. בניגוד — מלא יהיה
 אחר למשהו אלא לחתונה מתכוון לא הזה

 היא למלאכה! — צייד אתה אם לגמרי.
אטמוספרית. מבחינה רק לא קשה החורף

★ ★ ★

זנים
במרס 20 — בפברואר 19
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— קטנה בהצלחה יזכה בן־טלה,

שוו
במאי 20 — באפריל 21

 כפל־ תבזבז והחודש — מטבעך בזבזן אתה
 ובייחוד זה על תצטער לא אבל כפליים.

 הרכישות. מן מבסוטה תהיי דגים, בת את,
 אישיות. וטובות־הנאה הידור על כסף זהו כי

 — הקרובים בשבועות יסתיים, שלך הרומן
לאושרך. הכרחית — בת־עקרב עם ידידות הסימנים. את להרגיש מתחילים וכבר

★ ★ ★
 אך מוסתרת פעולה עליך, פועל הסגריר
משועמם. תרגיש אל תתיאש, אל בטוחה.
 הכנסה על בטח ירושה, על אולי, תשמעי,
 זהו — נכון משחקת את אם צדדית.

מדינאי, להתחתן. רצונו על גם לשמוע הזמן
מאוד. רמה עמדה בישראל, בפניו, שתפתח

^ ★ ★ ★

 ביעילות כזאת, בהצלחה פעלת לא מזמן
 למסעות תתן אל זאת, עם כל־כך. משובחת

 המסלול מן אותך להוציא ולהתחייבויות
 קשר לחזק אפשר מרחוק שגם דע הנפשי.
 תוכ־ את ושוב, שוב מחדש, בדוק חשוב.
אופן. בשום לך יזיק לא השבוע, שייכנס כסף, קצת אליהן. והיצמד — ניותיך

★ ★ ★
 יצא ואז עליך; להשתלט לאינסטינקטים תני

ה לאלה יסייע טוב־ליבך בשכרך. הפסדך
אותם, להבין — ולך בצידך, מתגוררים

מדי. בזבזן אתה חסוך! קר. הגיון בלי גם
 ההססנות בגלל תפרוץ למדי קשה מריבה

משהו. להחליט העיקר איזו. כל־כך חשוב ולא כלשהי, בהחלטה זאת תקן שלך.

★ ★ ★
 בלאו ואת ביותר, היציב השבוע זה אין
 טיפה רסני לעולם. בגישתך יציבה, לא הכי
 מחוסר ממטירה, שאת הקשה הביקורת את

 יותר התרגלו הם אהובייך. על ברירה,
ל שנוגע במה ולטוב־לבך. לנדיבותך מדי
ממשרתך! תתפטר אל במעשיך. מאוד והזהר דיסטנץ על שמור — ולקשרים כסף

★ ★ ★
עזרתך. את יבקשו שוב אבל תתעצבן, אל
 הכעס ובלי הרגילה, בנדיבותך אותה, תן

איך. בדיוק שקול אבל שלך. והטרוניות
 תרבה טיולים, תרבה לך. יועילו רק מסעות
 הדרך את יפתחו חדשים קשרים חוכמה.

יעזור! לא לא? לך שיגידו יעזור זה מה אבל — בשבילך לא היא סודי. לרומן

★ ★ ★
 אם לבני־בתולה. מעודד מאוד שבוע זהו

 בתחילת בדרכך, שניקלעו הזדמנויות ניצלת
ב מתוקים לפירות עתה תזכה — השנה
 שיפור חל — ובריאות בענייני־רפואה יותר.
— בית לקנות או לבנות חשבת אם נהדר.
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אהבהבים. אלא שאינם שחשבת מה על ברצינות לחשוב תתחיל הזמן. זהו

★ ★ ★
אהבה, כספיות, צרות. יש אך מאוד, צר

 רק יש צולע. הכל — התארגנות עסקים,
השיניים את להדק להזהר, אחת: ברירה

ואת היאוש את חסוד לעבור. לשבוע ולתת ___
טי 22 בספטמבר 23 ק או  ותהיה יותר. טובים לזמנים ההתלהבות ברב
לגמרי. מובטח זה ביותר. הקרוב בסיבוב אליך יגיעו הטובים הזמנים כי בטוח

★ ★ ★
חד דברים המון עבורך, יתחילו, בו שבוע
 — חדש בן־זוג תמצאי עקרב, בת את, שים.

האיש, זה בן־דגים. הוא באם בו, תידבקי
_____ מימד מקבלת מזמן לך שהוצעה הצעה ממש.
בר 22 — האתגר בפני לעמוד תדע אם חדש. טו ק או  בנובמבר 22 — ב

קשה. כל־כך לא זה מועקת־הדאגה: את מעליך הסר בשבילך. טוב משהו זה _ ★ ★ ★

 כמו מיבחן. של תקופה מתחילה השבוע
את להוכיח תשתדל אתה מיבחן, בכל

וזה העניינים, בתוך אתה יכולתך. מירב
יותר. עוד משתפרת בריאותך אותך. מחייב

 לבריאות לדאוג מקום לך יש — שני מצד
בשבילך. ביותר המתאים האיש לא הוא מפתה! כזו תהיי אל את, אהוב. אדם

★ ★ ★
ה שבחודשי הטוב — ספק של צל ללא

 למאמציך הודות יזרום, כסף עבורך. שנה,
 בעלי- .מבורך ביבול תזכה יוזמה בעבר.
 חיי- רק יפה. בעין אותך יקבלו שררה

אר 19 — בדצמבר 21 לא תלוי זה הפעם, בצל. לוטים האהבה  בינו
נשים. כלפי הלא־חמיד־טובים, מהרגליך, להשתחרר בכוחך, גם אלא — בכוכבים רק

סשח
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תו חייו מו  ו
ירוק ק, של

 והובא — באפריקה נולד ירוק קופיקו
 צעיר בגיל ברמת־גן הלאומי הפרק לחוות
מתנה. בתור מאוד.
קטן, קוף עוד עם יחד באושר, גדל כאן

כ שנתיים. — יפה בגרות לגיל שהניע עד
 גובהו למלוא ירוק קופיקו התנשא זה גיל
הזנב. כולל לא סנטימטר׳ 30 —

 רבה, בידידות חברו עם בחווה חי הוא
 בוקר דלתות. שתי לו אשר מרווח, בכלוב
ו פינחס, המטפל, אליו ניכנס היה בוקר
וממתקים. מזון לו מביא
 — לחופשה פינחס יצא אחד שיום עד

הדלתות. אחת את לנעול שכח ומחליפו

 עזה בחופי הדיג שלל דגים. טונות) עשרות
 מהסוגים הם הדגים בארץ• מהעשירים הוא

 אותם מציעים עזה ודייגי ביותר המעולים
הקילו. ל״י 2 של הזולים במחירים למכירה
 דוק הביל״ויים, צאצא יצא החג ערב

 בירד, משווק הוא שם לעזה, מאירוביץ,
 שחזר לפני המקומיים. לסוחרים ישראלית

 הדגים עיניו את משכו בראשון־לציון לביתו
 הוא החוף. על למכירה עזה דייגי שהציעו

לחג. דגים קילו שלושה קנה
על־ דוק נשאל ארז, למחסום הגיע כאשר

 לי ״יש בעזה. רכש מה המכס פקח ידי
 מאירוביץ. הצהיר לחג!״ דגים קילו שלושה

 להוציא ״אסור הפקח, השיב ״מצטער,״
אחד.״ דג אפילו מהרצועה

דוק. שאל בדגים?״ לעשות עלי מה ״אז

 לעיניך!״ אותם אמעך ואני אותם ״תזרוק
ותצטייד לעזה שתחזור ״או הפקח, הציע

וידידה ירוק קופיקו
מוות כדורי — נדורי־מלח — נדורי־שינה

 מישכן לעצמו ומצא — ברח ירוק קופיקו
הסמוך. המכביד, כפר עצי בין ועליז, חופשי

 ירוק קופיקו הפך כאן הייזדים. ידיד
ה ולידיד הסביבה לשעשו-ע והשמח הקטן

ילדים.
ל רוקד לדשא, יורד היה בוקר־בוקר

 אחר־כך בבוטנים. מהם לזכות כדי קטנים,
לעצים. בחזרה ונימלט — קידה מחודד, היה

ב שובב גם ירוק קופיקו היה לפעמים
 ילד מאיזשהו חוטף למטה, קופץ — מקצת
הקטנים. לבכי אותו, וזולל תפוח או בננה
 באין חופשי, וחצי חודש הקופון חי כך

מפריע.
 מזכיר פינקלשטיין, יהושע את הרגיז זה
 ירוק, שקופיקו החליט הוא השכונה. ועד

 הוא באיש, או בילד לרעה פגע לא שלעולם
במשטרה. והתלונן — ציבורית סכנה

 בקדחתנות, אנשי־החווה פעלו בינתיים
 לא ירוק. קופיקו את לעצמם להחזיר כדי

 שיפאר שרצו משום אלא — שפחדו משום
הלאומי. הפרק של החווה את

 לא וזה באוכל, כדורי־שינה, לו נתנו הם
נרדם. לא ירוק קופיקו עזר.

 וכש־ — סם־השינה מנות את הגבירו הם
 בכלל ׳נימלט — יכרע חש ירוק קופיקו

ידוע. לא למיקלט מעצי־הסביבה
 מגן- מטפל הביאו ועליז, עירני משחזר,

 כדורי- בו שיירה — התל־אביבי החיות
אותו. להמם כדי מלח׳

החטיאו. הכדורים
 נורא הרגיז זה כל כאמייים. מדת

ה אויב בקוף ראה הוא סינקלשטיין. את
 קץ לשים המשטרה על לחץ ,1 מס׳ ציבור

באמירי־העצים. לנוכחותו
ש השבוע מימי אחד של הבוקר בשעות

 קוף אחר מצוד שוטרים שישה ערכו עבר׳
סנטימטר. 30 שגובהו אחד,

 באמירים וצוחק מצווח אותו׳ מצאו הם
למוות. אותו ויירו —

 הועד מזכיר פינקלשטיין, יהושע עכשיו
 ,מכביד,1 כפר י׳לז־י רק מרוצה. בשכונה׳

 ידידם של מותו על אבלים עדיין, בוכים
ירוק. קופיקו הקטן׳

דרכי־אדם
הרצועה דית
 הדייגים סירות עשרות חוזרות בוקר מדי

של שלל כשברשתותיהן החוף אל עזה של

 משרד־החקלאות נציג מטעם מיוחד ברשיון
דגים.״ להוציא לך שמותר
 לחג לביתו ולהביא להתעקש החליט דוק

 בבקשה ופנה לעזה חזר הוא עזה. דגי
 להוצאת רשיון לקבל משרד־החקלאות לנציג

 מהרצועה.״ דגים קילו שלושה
 משרד־החקלאות, נציג השיב '״מצטער,״

 מת או חי אחד דג יצא לא ״מהרצועה
 כל אם יקרה מה לעצמך תאר לישראל.

 — בעזה דגים קילו לקנות תבוא עקרת־בית
בישראל!״ הדיג ענף את בזה גמרנו

ם ת. דגי י נ ו כ מ בעק מאירוביץ, דוק כ
 לא הביל״ויים, אבותיו של הטבעית שנות

 נחל־ במחסום מזלו את לנפות החליט נואש,
 על ההודעה הגיעה לא לשם אולי עוז,

מהרצועה. הדגים יצוא איסור
 לא שהפעם למרות שטעה. לו הסתבר

 פקח־המכס ערך שברשותו הדגים על הצהיר
 הדגים את גילה במכונית, חיפוש במקום

להוציאם. ואסר
 הדייגים אל לעזה חזר הוא נכנע. דוק

 בעיני עמדו דמעות הדגים• את קנה מהם
 תמורת כספו מחצית לו כשהחזירו הדייגים
 שלכם תנובה אמרו,״ לעשות?״ ״מה הדגים.

קונקורנציה.״ רוצה לא
 בינתיים דגים. בלי ארז למחסום חזר דוק

פקח־המכס. הוחלף כבר
החדש. הפקח שאל להצהיר?״ לך יש ״מה
 במכונית,״ דגים קילו עשרה לי ״יש

במרירות• מאירוביץ דוק התלוצץ
 פקח אמר לנסוע!״ יכול אתה ״בסדר,

המכס.

הווי
 נדון בחיפה הפחת. אל הפח מן •

 לשנת ,19 זיין, עלי מוחמד שפרעם, תושב
 שנעצר, אחר לירדן הסתננות על מאסר

 המקומי, בבית־הסוהר טולכרם, כיבוש עם
 מישראל, הסתננות על עונשו את ריצה בו

ששת־הימים. מלחמת ערב

 עצרו בטבריה הנקיון. פצצת •
 עובר- היומית להצגה קולנוע כרטיסי קוני

 כי גילו גדוש, תרמיל בידיו שנשא אורח
 בתרמיל נושא טבריה, יליד יהודי האיש,
 השכנה למכבסה שנועדה מלוכלכת כביסה

לבית־הקולנוע.
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