
 ביחוד ,חדשים בעיסוקים להתחיל טוב שבוע
לע חשק לך יש אם אבל הכלכלי. במישור

ש מוטב — ה׳ ביום חשובים דברים שות
ית או־אז לשבת. תמתין

 האפשרויות שיבואו כן
 א׳ יום ביותר. הגדולות

הצ או הזמנה, לך יביא
או תקח אל מפתה. עה

 היא הגורל! למען תה,
 סכנות בחובה טומנת 1
 — עתידן לכל רציניות !
 את לסכן עשוייה ואף \
לליבך. הקרובים אלה י

 מ׳ מנסיעות להיזהר יש
צפוני. שכיוונן אלה במיוחד — יותרות

★ ★ ★

 — זאת ובכל שחשבת. מה לא זה לא.
רק לא בפניך שיפתח יום הוא ה׳ יוס

חידושים, גדוש חודש ___________
שנה אף אולי אלא

התרחשו של שלמה
 במישור מסעירות, יות

ה■ ובתחום הרומאנטי
 אומן אתה אם יוגירה.

נ — בעל-מלאכה או
ל השבוע סוף את צל

 עם פגישה תוכניות.
תיראה צעירה גברת

נכוו• לא שיגרתית. לך
העלו ריגשית, נקודת-מיפנה היא זאת
הקרוב. עתידך ועל עליך להשפיע לה

4
זנים

אר 19  - בפברו
ס 20 ר מ ב

בהזדמ השבוע להתברך עשוי אתה עקרונית,
א מזמן. רצית בה נות
 יש שאם תחשוב אל בל
 — לשנות אפשרות לך

 בכל לשנות חייב אתה
 צונן מאופק, היה מחיר.

 ו־ה׳ ד׳ הימים ומחושב.
 ל־ השערים את פותחים

 לגבי סופית, קביעת־דרך
מו התלבטת. בה בעייה

 שתיזהר זאת, עם טב,
 לפחות. החודש, סוף עד

 לך תגרום בלתי־מוכרת דמות עם פגישה
 אדום■ אתה אם חדש. באור העבר על להרהר
מעניינת. מהרפתקה השבוע תהנה — שיער

★ ★ ★

 המיסמן או החוזה בעניין תחליט לא אס
 אתה ימים, כמה מזה שולחנך על שמחכה

 בבעיות להסתבן עשוי
בלתי־ידו־ נערה חמורות.

אה את לך תגלה עה
ה משיכתה את או בתה

סר בת היא אם גופנית.
 נסה — עקרב או טן

 לעיתים אותה לראות
 חום צבע יותר. קרובות

ול למצב־רוחן יתאים
בת־שוו־ השבוע, מולך,

 ממאכלים היזהרי רים.
ל צריך בידיים: עצמן קחי סדי. מתובלים

ובלימודים. אינטלקטואלי עיסוק בכל התרכז

★ ★ ★

 באמת שלן היריבה
 השבוע. רגל, לן שמה

הפגי מן תתחמקי אל
להת נסי איתה. שה

ה בכל איתה מודד
 לה ולהוכיח תחומים,

 נעלת- פחות לא שאת
 כשאת ממנה, דמיון

 חשוב. משחו על נלחמת
הזקוק אדם אתה אם

 נקודת־חמיפ- הוא ה׳ יום — לפירסומת
ח עם בקשר לבוא חייב אתה ובו נח, ,
ש השבוע — ילדים לך יש אם בריות. !
 ב־ מסוכן הבא ו׳ ליום זה ו׳ יום ביו 1

ו׳. ביום מכתבים, תכתבי אל מיקצת.
-—•28—■■ ■ ■

ה את מסכנת שוב את
לר נטייתך על־ידי כל,
 ור<־ האפל הצד את אות

 נסי המטבע. של מייאש
 הרבים בימים להיזכר
 עליך. שעברו הטובים

לעבו להתייחם גם נסי
הו של בקורטוב דתך
 לא מזה, מתים לא מור.

 העבודה את כשעושים
 ויום ה׳ יום לעשותה. מסוגלים כשאין ולא

ולנסיעות. לבילוי נוחים בהכרח, אינם, ו׳

★ ★ ★

תז במיוחד, הלביאות,
ול לעידוד השבוע כנו;
 מעיק חלום מחודש. כוח

בני־אריה, מעליכם, יסור
 את להוכיח לכם ויאפשר

וכוח־ה־ פעולתכם מלוא
 אומנם שבכם. הכרעה

 הוא מכם אחד כל לא
 השבוע אבל ליון, נאפו
 מזל מבני אחד כל יוכל

 האישי. בשטח המאכסימום את לעשות אריה
רב. מזל — ולהינשא להתארס העומדים אלה

★ ★ ★

 להטיל טעם כל אין
דר המשן את בספק

 התחלת הנוכחית. כן
 אתה תמשין. ן בזה

 עצמן על לקבל חייב
 ולו קבועה, מיסגרת

להג שתוכל זמנית
 תוכניו־ כל את שים
להוצ תיכנס אל תין,
ב כי מיותרות, אות
ב מצבן להשתנות עשוי הקרובים ימים
קיים. הביטוח אם בדוק דראסטית. צורה

★ ★ ★

ולא־חשו־ קטנות צרות
 מצד וה׳. ד׳ בימי בות,
 בתחום הישגים — שני

 לפתח ואפשרות הכלכלי,
 על לקבל או עסקיך, את

נוספות. עבודות עצמך
 בימים נערה, פגשת אם

 השבוע של האחרונים
 שתטפח מוטב שעבר,

באמצ הזה. הקשר את
 זמן התגעגעת שאליה זו את תכיר עותה

חברים־לעבודה. עם מריב היזהר רב. כה

★ ★ ★

 של בשיא דחקא באמת!
 שלך, ההצלחות תקופת
 ! ? עצובה כל־כן להיות

 הנתונה אשה כמובן את
 ריג־ ומורדות לעליות

ה אבל חזקים, שיים
 קחי מיותר. זה פעם

 בני־עק־ .לידיים עצמך
להיז צריכים אתם רב:
 פעולות מהפסקת הר

באחרו התחלתם שבהן
 או יקרים חפצים לאובדן סכנה קיימת נה.

למנוחה. להקדיש יש השבוע ברכוש. לנזק

★ ★ ★

מדי, יותר אוכל אתה
 גם יתנקם זה והשבוע

ו שלן החברה בחיי
 יש אם בבריאותן. גם
או גמור עסקים, לן

אח ח׳. יום לפני תם
 לרצונו נתון תהיה רת
 אל שכנגד. הצד של

 מחברים טובות תבקש
מחב פחות ועוד —

 נסי :בת־קשתים השבוע. בסוף — רות
חדשים. עם לא ותיקים, ידידים עם לצאת

★ ★ ★

 יכולה את ג׳ יום אחרי
 הוא לו. ולכתוב לשוב
 תצאי ואת לזה, מחכה

 מבחינות אבל נשכרת.
מקש היזהרי — אחרות

לש עשוי זה איתו. רים
 לרעה. מצבך את נות

ב לנקוט עליך בן־גדי:
 הנוגעים חשובים צעדים

 המיידי. הכלכלי לעתידך
לקניות. מיוחד באופן טוב הקרוב א׳ יום
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 לאחר־מכן הזעיק עצמו, ואת חיים שנותרו

מכשיר־האלחוט. בעזרת תגבורת,
 הוא לו: להושיע יכלה לא יחידתו אולם

לח שיבואו עד מעמד ״תחזיק פקודה: קיבל
אותך!״ לץ

ה במוצב שישבו המצרים, ניסו בינתיים
שנו היחיד המיקלע לעברו. להסתער סמוך,

 אחרי רק פעל. לא — הזחל״ם על שלם תר
 הזמן כל מאבד כשהוא נואשים, מאמצים

ול המעצור, על להתגבר גנה הצליח מדמו,
המיקלע. את הפעיל

 שני ופצוע גנה ניסו החשיכה ירדה כאשר
ב כבר שהיתר, תחנת־המשטרה, לעבר לזחול

 הפצוע נחלש בדרך אולם כוחות־צה״ל. ידי
 הוא לזחול. להמשיך היה יכול ולא השני
 על־ ,שניהם את ולפוצץ רימון לשלוף ניסה
 אולם המצרים, בידי חיים יפלו שלא מנת
 — מידיו הרימון את להוציא הצליח גנה

 — המשיך אחר־כך ממש. האחרון ברגע
 את שאיבד השני, הפצוע את גורר כשהוא
אי ואז מטרים. מאות שלוש לאורך הכרתו,

ההכרה. את הוא גם בד
 בבית־החולים. עצמו את מצא כשהתעורר,

 אחת את קטעו כי הרופא, לו סיפר תחילה,
ה ההלם על שהתגבר ברגע רגליו. משתי

לק נאלצו למעשה כי בפניו, הודו ראשון,
רגליו. שתי את טוע

 הוא בחיים. גנה סימן־טוב מאס זה במצב
 את ביקש לו, שהוגש באוכל לגעת סירב
 קטוע נכה, ראה כאשר רק למות. נפשו

 בעזרת שכב בו בביתן מהלך שתי־רגליים,
 החיים את ״לכבוש החלים פרוטזות, שתי
מחיר.״ בכל

 בית־החולים, מאחיות אחת בכך לו סייעה
שנ כעבור בו. שטיפלה לוטי, בשם צעירה

לאשה. אותה נשא הוא תיים
★  ★  ★

ם ך*  מדינת של הראשון העצמאות יו
 הגבוה בעיטור־הגבורה גנה זכה ישראל, וי■

הגבו אות בישראל: אי־פעם שהוענק ביותר
 מגילה — שבצידו ארגמן, בצבע עיטור רה,
מעשי־גבורתו. קלף על נרשמו בה

 האנשים משמונה אחד סימן־טוב היה בכך
ה שאר העיטור: את לשאת שזכו הבודדים
 לאחר רק בו זכו האות, הוענק להם ארבעה,
העצמאות. במלחמת מצאו אותו מותם,
 שבנושאי־ר,עיטור.• המפורסם גם היה הוא
בשי סייע בכך, הסתפק לא הבטחון משרד
 בית־החולים את עזב כאשר גנה. של קומו

 1000 בסך הלוואה קיבל פרוטזות, צמד עם
 גם הוא נגריה. להקים שיוכל כדי לידות

 כשעיסקי־הנגריה ברמת־החייל. בשיכון זכה
הו הוא לנהג־מונית. הפך יפה, עלו לא שלו
 נשואיו לאחר ושנה לחיים, עזר. תשוקה כיח
רבקה. הבכורה, בתו נולדה כבר

 על גנה לסימן־טוב סלח לא המוות אולם
 אחריו, לרדוף המשיך מפניו, שהתחמק כך
נכה. שהפך לאחר גם

★ ★ ★
א 1954• ך■ צ  שאר עם גנה סימן־טוב י

ח בטקס להשתתף כדי ישראל, גיבורי •4
 גולדשטיין, פרץ הצנחן לזכר האנדרטה נוכת

מעגן. בקיבוץ שהוקמה
 כאשר — מחרידה תאונה אירעה זה בטקס

 בטקס, חלק ליטול צריך שהיה פייפר, מטוס
 בהם קצר קהל־הצופים, על והתרסק נפל

באנ פגעו משברי־המטוס כמה דמים. קציר
 והוא נפצעו הם גנה. ליד בדיוק שעמדו שים
בנם. ניצל

 בשורה: לו המתינה לביתו חזר כאשר
 ילדה ממות, ניצל עצמו שהוא בשעה בדיוק
מעגן. בשם לו קרא גנה בן. אשתו

 רכש עיסקי־המוניות, את גנה נטש לימים,
 לפני הוליד ברמת־גן, הוותיקים בשיכון דירה

ש הפרוטזות למרות שלישי. בן שנים ארבע
בכיסא־גלגלים. תדיר להסתייע נאלץ לרגליו,

 הבטחון משרד של קבלן הפך לאחרונה
צבאיים. מחנות של שטחים לניקוי

 לאחד שעבר, בשבוע גנה, יצא זה בתפקיד
 בו מהמקום רחוק לא — בדרום הבסיסים

 שפועליו שעה העצמאות. במלחמת נפצע
 עצמו גנה ישב בשטח, הקוצים בביעור עסקו

 — שותפו בחברת שלו, כסא־הגלגלים על
העבודה. על פקח כך הוא. אף נכה

 כשטח שנשאר לפגז, האש הגיעה לפתע
 קליע־ חזקה. התפוצצות נשמעה הקוצים. בין

בקרי־ שניצב צריף־המגורים לעבר זינק הפגז
 מסלול־תעופתו את שינה בו, פגע בת־מקום,

 סימן־ של הגלגלים כיסא למרגלות ונחת —
גנה. טוב

 במטרתו. הישן הפגז פגע הפעם
בט האחרונה למנוחתו הובל ישראל גבור

מלא. צבאי קס

 אישית הוראה לפי הופסקה שחלוקתו *
 תש׳׳ח. מלחמת בתום בן־גוריון דויד של

הצל״שיס. באו במקומו

קולנוע
סרטים

בפחות
ת הבו תל ה

 שוודיה) תל־אביב; (ארמון־דויד, ד!ר?ןכ
 בית, ללא חסר־כל, אדם הוא הסרט גיבור

 מיספר מזה כבר אכל לא הוא מישרה. ללא
 הגשר, מעקה על לכתוב מנסה והוא ימים,

וישן. קטן בעיפרון מלוכלך נייר על
 גבול על נמצא הוא מוזר. אדם הוא

 בו במצב לו, מאפשר הזה והדבר הטירוף,
 על מוחלט, חופש על לשמור נמצא, הוא
 הסמלים שאר ולכל שלה, לכסף לחברה, בוז

 מוחלטת. עליונות על לשמור שלה,
 ומטורף מצחיק מוזר, הומור לו יש ,

 מתעלל הוא הזה ההומור ובעזרת כאחד,
 כלומר ממנו. וחשובים ממנו עשירים באנשים

 שלו המעיל את ממשכן הוא האנשים. הכל
 הכסף, את לתת כדי ימי־רעב, כמה אחרי

 עצם לכרסם שנאלץ לאחר לעני. כנדבה,
 כירכרה, לפתע לוקח הוא ברחוב, שמצא
 הקצין אם ושואל בית של בדלת ךזצלצל
 בשבילו. חבילה לו שיש משום ישנו, פלוני

 הוא כזה, קצין במקום שאין לו ,כשאומרים
 המצאות, מלא הוא והולך. סליחה מבקש

 בשני רק שלו התושייה את מאבד והוא
 לביתה אותו שהזמינה כשבחורה מיקרים,
 ומגרשת חולצתה את לפתוח אותו מעודדת

 שקרא וכשעורך־עיתון, מכן, לאחר אותו
לך שיש ״ניכר לו: אומר שלו, כתב־היד את

ב,,הרעב״ סציגרדמיטה
ולהסתלק — חולצה לפתוח

 זה את לכתוב צריך אתה אבל כישרון,
התלהבות.״ בפחות מחדש,
 הניוון את הסרט, את לראות צריך

 הנאבק האיש את הכיעור, את שמסביב,
 הדרישה מגוכחת כמה להבין כדי בזה,

הסרט. את לראות צריך ובכלל, הזאת.

תח מ
תח מו

 תל־אביב; (אופיר, פרטי כלש גי פי
 בלש הוא גי שפי מרגישים ארצות־הברית)

 מתקופת ולא בונדים, הג׳יימס מעידן פרטי
׳ ודומיו. בוגארט האמפרי

 מחשבה. בהרבה בנוייה אינה שבו העלילה
 השומר וקמצן, שמן מיליונר מתארת היא
 תרמילי- את והאוסף שלו, בדלי־הסיגרים את

מח הוא הצייד. בשעת יורה שהוא הכדורים
בשתיהן. ומתעלל ופילגש אשה זיק

 האכזריות וההמצאות מעניין, טיפוס הוא
 יודעים לסרט. מתח הרבה מוסיפות שלו

 יודעים וגם מישהו, לרצוח מתכנן ,שהוא
 ננד ,משפחתו כל על־ידי השנואה שפילגשו,

 פעמים כמה שניסו אחרי בסכנת־מוות, .צאת
בחייה. להתנקש
 הפרטי, הבלש גי, פי לעסק ניכנס וכאן

 פפארד ג׳ורג׳ על־ידי רב בכישרון המשוחק
וכש ומרעב, ממחסור סובל הוא היפהפה.

המ מידי הפילגש על להגן נקרא הוא
 העבודה את מקבל הוא בה, תנקשים

רב. ברצון
אותה, להרוג מגסה מי היא: השאלה

ו593 הזה העולם


