
כדאי אולם

ומו מסובן חודש זהו
 ברגל אותו שתתחילי טב

חד עבודה הצעת ימין.
 לקראת מסתמנת שה

 לא זה השבוע. סוף
 אבל במיוחד; נוח יהיה

 אתה רוצה, אתה אם
ש זיכרי להסתכן. יכול

 בדרכן שפגשת האיש
 רוצה שאת כפי אינו

מלוא את ממנו שתפיקי
אושר. לן מבטיח השבוע סוף עלת.

מן נוע  דין לתת הז
ם מעשיך. על וגון  א

ש ת ם, אי קי  עס
ת לקבל ך טו ל ח  ה

ס אל ;יות. ס ה  !ת
תר נ חון יו ט יו בי
מי לבל ׳ חו  הח- ת

 עם שחה שלך.
ל בת ם.  תאו־ מז

מכי ,1  בני על סי
ה. ם ארי חו ת ה, ב ב ה א א ה  עוברת הי

צי אך ן, מי ה. תח ת טי. שבוע או רומנ

שי על לשמור המשך
 ועל שלן המשקל ווי

הבל הכספית ההכנסה
ה זכית בה צפויית תי

 לן תביא היא — שבוע
עצ הזמן. בבוא פירות

 מבוגר אדם של תו
 ליל לן. לעזור עשוייה

 הימים הם ושבת שבת
לרומנ־ ביותר הטובים

 להי־ עשוי אתה מעניינות. ולפגישות
עלין. שתשפיע חזקה נשית בהשפעה

★ * ★

ת ת א ק ס  בשני עו
ם, נים לי קבי  ה־ מ

מן  עם לגמור הז
ם. ־ ה שתדלי מ  ה

תר ית ת. יו  עצמאי
ל ז ״ חו  ל־ עומד מ

ת ניעך ל חי ת ה ב
בה היי *.  כל־ אדי

קדי- בו טפלי ה  ו
ת לו א א  תשו- מלו

ת ומירצך. ליבך קרא ף ל  השבוע סו
תר ת יו קי בבי סי פ ה הריצות. עם ו

פה י קו  עליזה ת
א ■נה. ק שום- דוו  מ

ר הג- לך אסו  ל
ת י ם א סי ר ט אינ  ה

 הכל השבוע ן.

ם ־. ה א ת  סבור א
 לאופייך, בניגוד 1
ה שגם ד ת  אינך א
ת. ב1 ת אל בדידו

ם ני תך בסובבי  או
ם הם שובי  עוד לך. ח

תי צרונך מנו א עוד ה
קקי ד  להם. תז

תגלה ברבים. י

 עלול אתה עצור!
 אתה בלת־־פורייה. נוחה,
 לחשוב הזמן הגיע פיס.

 מנו חוסר את תדחק
 אירועים על־ידי חתן

 להגות התחל שוטפים.
 על לחשוב תוכניות,

 עבודתן חדשים. דברים
 פורייה. להיות ממשיכה

 את לה להקדיש המשין
 1— הלב תשומת מלוא

 הקפידי כדאי. המאמץ
ההז מתאים, לבוש על
 אס בעוכריין. היא נחה

 הכנס — מכונית לך יש
 והיזהר הבריאות על שמון

★ ★ ★

 בלתי־ לאהבה להיכנס
קל־ בניין בונה

אל עתידן. על

ס אזנ״ 1ז
ר ב מ ט פ ס ־ ב

ר : ב טו ק או ב
23

22

 לבדיקה. אותה
בגרון. מדלקת

ח ת מ לך ה א אצלן, וגובר ההו  הרה- הו
סון. אופף הולך קרבי מצב-רוח א ך ו ת  או

ם ״ מי ה. בי ה, אל מ דו
שתדלת שאת שככל  מ
צה לצאת ס מהבי ה
כה ת, מי א ת בן הז  א

ה יותר. שוקעת ש מ
תן מרגיז א או שה הו

ה כישלון ר קו ה לן ה
ן אירע שבוע ת ל חו  פ

תר או מ — יו ד הז ב
ת ת. נויו מו ד סי קו  נ

תן ב טו ת ל היו נשית, ל
בה רי אדי אי ה ם פנים ו . לסובבי תן  או

ן תני י לי בו ס ת א ל ט ב ת ה ם ל חו ת  אחר. ב
★ ★ ★

 משעממת. ואפילו מייגעת תקופה והי
האינטר את תפקיר ואל תוותר אל אולם
הכל עשה שלן. סים
 תסתנוור. אל יזין. במו

 דברים שתיזום מוטב
ב עתיד. ובעלי חדשים

 את תפגוש השבוע סוף
 אתה ציפית. לו האדם

 אל רומנטית, אישיות
 ההזדמנות. את תחמיץ
 בדיאטה, להחזיק הקפד

לבן- אותן יהפון זה
 תתלבש אל חדש. אדם

 ומובטחת מעבודתך מרוצה הבוס ברישול.
לחבריך. תתנכר אל אן בדרגה, עלייה לן

★ ★ ★
ם ן יש א ת ל מנו ד ם, הז חיי הז השבוע ב
ה. לנצל מן ת ת במישור או מנו א  — ה

ה ״. ת בצורה מרגיש א
ת, מ סויי ן מ שינוי א  ה

. תלוי ם בן ה א ת  א
ם, רוצה שגי  שנה בהי

ת רה. קו א צי  אל הי
ט בי דבר שום תחלי
ט כושר חפזון. שיפו ה

לן שלן  ומשתפר הו
ף לקראת השבוע. סו

ה ת הב א ה, או ת או
ם ״׳ ־׳ ל תן לא או לה נו
ת שומת״הלב א א ת ה שהי  לה. ראויי

א ה הי ק קו ת, ליותר ז ק מחברו ה. פנ ת או

★ ★ ★

מאו להיות שלן הסיכויים גדלים השבוע
 בעצביין לשלוט ביכולתן תלוי זה שרת.

 אתה שלן. הרוח ובמצבי
 עבודתך, במקום מתרגז
 סיבה בשל לא אולם

דע תתני ̂אל הגיונית.
 השליליים לצדדים תן

 החום אותן. הסובבים
ה הידיד של האנושי
 יעזור לן הקרזב אמיתי

 המיפנה את לאזן לן
 שים־ חיין. בדרן לטובה

■י׳ ״׳ תדמי אל מראן, על רי
 השגת כבר שאם בנפשן

עצמן. את להזניח כבן

!1 
* •:

 יכולה את אותו,
פירחוני, ליבשי

★ ★ ★

 חודש זהו הכל למרות ד.
מרץ, מלא אתה חיובי.
 יש במתת. נמצא אולם

 ורבות טובות סיבות לן
 ליפול לא השתדל לכן.

חברותי, הייה .ברוחך
 בא כשאתה ורגיש חם

א׳ יום קהל. עם במגע
לג־ המתאים היום הוא

 מש־ תישא אל סיעות. י ^
 וא־ הצלחות של תקופה זוהי כבדים.
הקרוב. בעתיך להתמודדות כוח

ם ת א שבת א  עליו חו
ב ברצינות, ט  שתד- מו

ת חי ת א טו ל ח ה ו ה
ת ם א שי למו — המע
ר עד ח או ככ יותר. מ

ה הכל, לות  לן יש מ
ד,  הרבה יש להפסי

ם. דגים הז השבוע בי
ם מן אי ת מ לבילו ה

ם, ותענו שעשועים יי
ת עם גות. א ת להפיג לבן״זוגן עזרי ז  א

ח ת מ א בו ה  אל עבודתו. עקב שרוי הו
די ממנו, נפגעת שאת לו תראי מי  הע
ת. לא פנים כפתיו רי אי  פנים. לו הסבי

כלי ב אי כי טו שי מ ה ב ו הו ק. לא חז ק- 1 חז

ספרים
ר1םק

למאיר דמעה
 יצחק מאת (שירים הצבא מן שב גער

 עמודים 61 לוין־אפשטיין) א. הוצאת שלו;
ה העמודים 43 את זה. חדש ספר כולל

מחיר. בשום להחמיץ אסור ראשונים
ל מוקדשים בו, הראשון והשיר הספר,

 מצה״ל: נכה שחזר המשורר של בנו מאיר,
 / לצבא. הלכת שלי, בני הקיץ, אותו

/ נקובה. ברגל שלי, בני וחזרת,
 / נלכה לא בעמק ילדי, בהר, נעלה ולא

/ חייך. יגון והוא ילדי, ימי, תוגת והיא
 מוקדש, הוא הספר. מוקדש למאיר רק לא

 קטועי־ מהצבא החוזרים הנערים לכל בדמעה
 חוזרים. ולשאינם — אברים

הרופא; בשירו שלו כותב
/ הנערים, גווית היא פריכה מה
 / במיצחם המקומר הפח הוא שביר מה

/ מוחם. על להגן
 / השיער שיכבת האש חורכת אין ...

/ הזרחן... פגזי תופת לבין בינם החוצצת
/ הקלעים? חוד מול יציבו מת
שחום/ או זיתי אז חלבי נעורים פור רק
. רכה, עצם רק . ית.  / סידנ

 / לנערים, העולם קשה ...מה
 חיש מפניהם האוזל זמם הוא זול ומה

/ מהר.
 אמיצות,/ זהירות, בזרועות מקבלם ואתה

 / ללחיים אדמומית ...מחזיר
 / הודיה. בבכי הנושקת לאימם — ולחיים
 / בו ששכבת לזו חיק מחזיר

 / לוטפה. לאצבע — גולגזלת
 / מלטף: ופוסקת עוצרה היא הנה
 / השיער?״ בתון שמה, לן יש ״מה

/ ילדה. ״צלקת, —
המלאכה״.'/ בשולי רופא של ידו חותמת

 / יהודון, נערים כן על
ה המדינאי, שגיאות את המתקן אתה
/ מצביא,

 ל' לקבר!, השטן ששלח הזמנות ומבטל
/ מספיד,

/ מצבה... אותיות ולחוקק

הזיקגה נגד המאבק
 חיים המשורר של אשתו ביאליק, מאניה

 צלולת־ ,94 בת כיום היא ביאליק, נחמן
 האשה בית סביב סובבת שפעילותה דיעה

 בגיל בתל־אביב. ביאליק בית בחצר שהקימה
 את הכירה כיצד מאניה זוכרת עדיין זה

•17 בת כשהיתה ביאליק
ו אהרלצער, הידוע השדכן אלינו ״בא

 יעקב של נכדו עם שידוך בשבילי הציע
.מז׳יטומיר ביאליק משה .  אבי בעיני .

. ההצעה מצאה . . ן  לז׳יטומיר נסע הוא ח
 רושם עליו שעשה הבחור, אל והתוודע

 ולבוש גדול למדן באמת (״הוא מאוד טוב
 גבוהים״)... לכה מגפי ונועל ובקפדנות נקי
בי קומתו ,20—22 כבן צעיר ראיתי אני

 במקצת, פוזל בפניו, אבעבועות נונית,
 ושערותיו נעים מראה בעל זאת בכל אבל

בהירות.״ חומות
 הספר מגיבורי אחת היא ביאליק מאניה

 ;סאמט שמעון (מאת ? היום הם איפה
 מותיקי סאמט, עמודים). 207 אל״ף; הוצאת

קי הארץ, מערכת וחבר בארץ העיתונאים
ב עיתונאיות, רשימות ספרו דפי אל בץ

 גילן שבשל דמויות אחר עקב אמצעותן
הציבורית. ההתענינות מזרקורי נעלמו

 כך, סיגריות. כלי - 11־0 כדל
 הנד אביגדור במשורר סאמט פגש למשל,

 מאושפז כשהיה מותו, לפני קצר זמן אירי
בדמ כולו שקוע אסא׳ רמת בנית־האבות

 ב־ המרפסת על שעות יושב העבר, דומי
 מילים ממלמל ופיו משתנה בלתי תנוהו,

:,־טעית. נ:
 ש־ אחרות דמויות סאמט מצא לעומתו

 אותותיה, את בהם נותנת אינה הזיקנה
 כך בפעילות. ממשיכים הם גילם ולמרות
 המנתח מארכוס, מאכס הפרופסור למשל,

 בן־ציון הפרופסור או ,76ה־ בן בעל־השם
הממ בישראל, שר־החינוך שהיה מי דינור,

ישראל. תולדות ספרו על לעבוד 86 בגיל שיך
ה — סאמט של ספרו בגיבורי הזקן

 מאלה תריסרים שלושה עם פגישות מתאר
ביש הציבורית הפעילות במרכז שעמדו

 הוא — הזיקנה עם עתה ונאבקים ראל
רחו מוותיקי ,106ה־ בן לבקוביץ׳ יצחק
 סוד את שנים. 85 לפני לארץ שעלה בות,

 העומד לבקוביץ, מסביר שלו הימים אריכות
 נפטרת שאשתו אחרי אשה, בקרוב לשאת

 מאלכוהול התנזר ימיו כל מספר: שנים לפני
סיגריות. לעשן חדל 100 לגיל ובהגיעו

בבית-הקפה הקבועים אורחים ך•
 היכל־התרבות מול סקאלה, המפואר ; (

 מספר מזה כי לעובדה לב שמו בתל־אביב,
 נכון יותר במקום. משהו חסר שבועות
 וחטובת־ היפהפיה המלצרית זוהי מישהי.

 שייכת כאילו היתד, שנים שבמשך ויקי, הגו
המקום. לתפאורת

 מלכת לבחירת תחרות נערכת היתד, אילו
 28ה־ בת ויקי היתה בישראל, המלצריות

 בגלל רק לא ספק, של צל ללא בה זוכה
 ויקי אבל זריזותה. בשל גם אלא יופיה
 לקוחות את לשרת עוד תוסיף לא זריהם

 אחרי המשטרה על־ידי נעצרה היא סקאלה.
 שפירא (מוניה) משה בית־הקפה, בעלי ששני
 לפיה תלונה נגדה הגישו פלוקסמן, ומאיר

 בית־ מכספי ל״י אלפי בגניבת חשודה היא
האחרונה. בשנה הקפה

שפירא: מוניה מספר
הפידיון ירד האחרונה שבשנה לב שמנו

 בעינינו, תמוה היה הדבר לירות• באלפי
 וכמו עלה בקפה המבקרים שמספר מפני

 סימנים לפי טוב. הולך העסק שאומרים
 ולא לעלות צריכה היתד, ההכנסה אלה

לרדת.
המלצ באוזני שלנו התמיהה את הבענו

 המלצריות אחת אלינו ניגשה אחד יום רים.
 לדבריה, הקופה. חסרון סיבת על וסיפרה

וי המלצרית לעבודה, שלה החברות אחת
הצריכה. פיתקאות את מזייפת קי,

 ״אלשיו
״הכנסה למס־ !

 של ההזמנה את רושמת מלצרית ל ץ■!
 לה יש כלומר, העתקים. שני על הלקוח ^

 רושמת היא ושם קרבון נייר עם פינקם
 לה משלם האורח מזמין. האורח אשר את
 לקופה, מוסרת היא ההעתק ואת הפתק לפי

הפיד־ את היום בטוף מוסרת היא זה ולפי
יון•

 ויקי היתד, המלצרית, של סיפורה לפי
היא ומחוכמת. פשוטה בשיטה משתמשת


