
אפ כל לך תהיה לא
 על לביקורת שרות

 לן שיקרו מאורעות
מו כן על זה, בשבוע

ל לדברים להניח טב
 אתה מעצמם. התגלגל

מקו את לתפוס עשוי
 איתו מישהו של מו
הדו קשרים לן יש

 את יקבל הוא קים.
 לן תהיה ובקרוב טובה, ,ברוח הצלחתן
וטובות. רבות למענו לעשות הזדמנות
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 בת רגשיות.
הימנעי אך

 עשויה מהחלטותיך אחת
ל נפש עוגמת לגרום

מאד. אליך קרוב אדם
 להשפיע לדבר תיתן אל

אותה. תבטל ואל עליך,
לטובתך, המצב את נצל
 כך ולשם השטחים, בכל

השי כוח כל את הפעל
 השתדל בו. שנחנת פוט
 להחלטות להיתפס לא

 עצמך, את פנקי — שור
מיותרות. כספיות  מהוצאות

* * ¥

קצ נסיעה לן צפויה
 בחוזים, הקשורה רה,

ק וראיונות. שאלונים
 מבוגר ידיד או רוב

 החזרת לדרוש עשוי
שי צפויים ישן. חוב

 רקע על מהירים נויים
 ושינויים חבית, חיי

הקשו יותר, נעימים
ו האהבה בחיי רים

יו לעבודה מתאים השבוע שלן. החברה
בעסקים. שיגרתית ,בלתי ולגישה צרי*

תאומיס
אי 2ו מ  - ב

ביוני 20

3 1

עשו מחו״ל אורחים
ב אותן להפתיע יים

החל השבוע. תחילת
ת שלן מסוימת טה

ב האווירה את עכיר
 בקרוב תוכח אן בית,

אפ מסתמנת כנכונה.
נו הכנסה של שרות
בע והתקדמות ספת

הצ של שבוע בודה•
 תביא שלא ובהשקעות, בשותפויות לחה

מצפה. אתה לו הנפשי הסיפוק את לן
★ ★ ★

וזאנז־ .מהימורים היזהר
שביני והסטודנטים נים
 פ,ורה לשבוע צפויים כם

 מצבך במיוחד. ומצליח
שו עם ויחסיך הכספי
 יתבהרו לעבודה תפיך
 הזמן ויניע סוף, סוף

ה ההחלטה את להחליט
 עליהם הישגים חשובה.
 יוכתרו קשות, נאבקת

 לן. המגיע לגמול ותזכה בהצלחה, השבוע
פירות. ות־שא נכונה השיטה — בתולה בת

34.
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הרג בחיים נעימים שינויים לן צפויים
 עיסוק או יוצר ממאמץ כתוצאה שיים,

 חברתית, התקדמות גס לן צפויה בתחביב.
 ופעילות ידידים, בעזרת

 המשפחה, בחוג מוגברת
כוחו את לפצל לן אל

למ לרכזם אלא תיך,
 מיחס אתה אחת. טרה

לק מדי רבה חשיבות
 בת החדש. הרומנטי שר

ש ההזנחה — מאזניים
 בחיצוניותך •נוהגת את

ע הדבר בן, תתנקם
 רב חומר לשמש לול

 הקרובים. ידידיך בקרב ולרכילות לרינונים
אי״נעימות. למנוע כדי משהו מיד עשי

מאזנ״ס
 ־ בספטמבר 23
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בנובמבר 22

מסק לידי השבוע תגיע
ב הקשורה נמהרת נה

צ שלן. המשפחה חיי
 בעניני משבר לן פוי

 לבטוח לן ואל כספים,
 בעזרה המידה על יתר

מסו ידיד לן שהבטיח
 על עצמך, על סמוך ים■

 השיפוט וכושר נסיונן,
ב־ נחנת. בו המעולה

 על רבה בקלות השבוע תבוא קשה עייה
השבוע. בלתי־קרואים לאורחים צפה פתרונה.

★ ★ * י ■!

★ ★ *
 חורין עם היחסים את לתקן השתדל

 יבטיח הדבר כי קרובים, ידידים ועם
 הנפש שלוות את לן

ה לה זקוק שתהיה
 להשקיע עלין שבוע.
ומקו אנרגיה יותר
 ופחות בעבודתן, ריות
שלן. החברה בחיי

קי שינוי — עקרבית
החיצו בהופעתן צוני
ב להגביר עשוי נית

 את דראסטית מידה
ו שלן, הפופולאריות

 במימדים רומנטית הצלחה לן להביא
ורוד. הכי בחלום עליהם חלמת שלא

★ ★ ★

הגיונית ומחשבה סבלנות עצמית, שליטה
 בבית. בעיות הרבה על להתגבר לן יעזרו

אנ בחברת ובלה צא
 כי הסיכויים וכל שים,

 כאלה גם ביניהם תמצא
ה בעייתך את שיבינו

 אותן. ויעודדו מיוחדת
ש — הרומנטי בשטח

ש והרמוני, שליו בוע
איטי לך ייראה אולי

____________ ש־ אך פעילות, וחסר
 -י לחיזוק הרבה יתרום

התרחקי — קשת בת ביניכם. הקשרים
ז׳ואן. דון סתם הוא המקסים. הדגים מבן

★ ★ ★
של במריבותיהם להתערב שלא היזהר

 הטובות כוונותיך יובנו לא פן האחרים,
הצדדים, שני על־ידי
לשעיר- אותן ויהפכו

 לך צפוייה לעזאזל.
ב נוספת התקדמות

ת וזו העבודה מקום
 למאמצים אותן עודד

 זאת ובעקבות נוספים,
 עוד רבה להתקדמות

נ למכתב צפה יותר.
ולהפת מחו״ל, עים
לקראת מרגשת עה

הרומנטי בשטח הרגיעה השבוע. סוף
הבא. השבוע של תחילתו עד תימשן

★ ★ ★
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 מס־ אלה בימים שלן העיקרי הקונפליקט
 מכן כתוצאה הגנה. חסר אדם סביב תובב
די לחוש עלול אתה
ב אונים. וחוסר כאון

 ל־ תיתן אל זה מקרה
 על להשתלט הרגשותין

 רוח. בקור ופעל הגיונך,
תו לך יביא ותיק ידיד
צפו ובלתי רבה עלת
 תוכל בעזרתה אשר יה,

 העיס־ מהמשבר לצאת
 בת נתון. אתה בו קי

ל תתפתי אל — דלי
אח של המטורפות בתכניותיהם השתתף

להסתבך. לך שיגרום למצב תיקלעי פן רים׳
★ ★ ★

וצל אורות של שבוע
מש רוח מצבי לים.

 של ותערובת תנים,
לק ודיכאון. שמחה

ה השבוע סוף ראת
ותפ תחלוף מתיחות

לפעי מקומה את נה
 שתביא יוצרת, לות
אור רב. סיפוק לן

ו צפויים בלתי חים
 ואחד מנוחתן, את יטרידו אהודים לא

 מקום בלבן יתפוס לעבודה מידידין
 ואל חובותין, את תזניח אל צפוי. בלתי

 אם אפילו הבטחותיך, ממילוי תתחמק
מצידן. ובוויתורים בקשיים כדון הדבר

§ , ו
זניט

 ־ בפברואר ו9
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במדינה
)31 מעמוד (המשך
 זו, אפשרות להם הזדמנה כאשר עתה׳
לנצלה. מיהרו

 מהעולה הקרייה תתרוקן שכאשר ייתכן
ל הממשלה תסכים שבה, האחרון החדש
 בה, שגדלו קריית־מלאכי׳ לתושבי אפשר
הצדיקים. דירות את לעצמם לרכוש

משפט
 האקדמאי המזכיר

 הטתובב
בפומבי ערום

 כדורי כשמשפחת השנה, באביב זה היה
 לסביבות בשבת לפיקניק לצאת החליטה
 התרחקה 13ה־ בת בתם בחיפה. הטכניון

פרחים. אחרי בחפשה מהם׳
 קירות בעל סמוך בבניין ראתה, לפתע
 תחתונים, ובלי מכנסיים ״בלי איש זכוכית,

ל כך על דיווחה היא גופיה״. עם רק
הוריה.
 לצאת כדורי ממשפחת מנע לא זה דבר

 כעבור שבת ביום נוסף לפיקניק שוב
הל שוב בדיוק. מקום לאותו — שבוע

 ראתה ושוב — פרחים לקטוף הילדה כה
 הפעם מצב. באותו ושוב האיש. אותו את

למשטרה. לפנות כדורי משפחת החליטה
ב הילדה סיפרה וברחתי. פחדתי

 בפעם האיש את ״ראיתי במשטרה: עדותה
 לטכניון. הראשון בטיול כשהיינו הראשונה

 על דפיקה שמעתי אותו. מכירה לא אני
ה לכיוון הסתכלתי הבניין. של החלון

הס הוא גופיה. עם בחור וראיתי דפיקות,
 ובלי מכנסיים בלי ועמד לעברנו, תכל

 חושבת אני וברחתי. פחדתי אז תחתונים.
סטודנט.״ שהוא

 המתערטל את זיהתה המשטרה חקירת
 לימודיו את שסיים כמי יצחק,* האלמוני,

 כמזכיר כיום והמשמש חיפה, באוניברסיטת
המוסדות. באחד האקדמאים אגודת

״אני למשטרה: בעדותו יצחק סיפר
ב עובד אני בשבתות לפעמים סטודנט.
 זכוכית. מוקף הבניין בטכניון. שמירה

 שיראו בלי דבר שום לעשות אפשרות אין
להתר והלכתי חמסין, היה בחוץ. אותך

שמר שבו בחדר איתי היתה חברתי חץ.
 בריצה עברתי אז המגבת, אח שכחתי תי.

 הבחורה שמרתי. ששם לחדר מהמקלחת
בחדר.״ היתה

הוא ץ לא בחורים כן, בחורות
מע שני בביצוע הואשם לדין, הועמד

הו לא שבוע׳ של בסמיכות מגונים שים
באשמה. דה

 שלשוטט קבעה אחרת, חשבה השופטת
 מגונה. מעשה זהו ציבורי במקום ערום

 בימינו שהנערות טען להגנתו, המזכיר,
 שאינם מינימליים, בבגדים בגלוי מסתובבות

לבחו מדוע מלא. מעירום בהרבה רחוקים
אסור? זה רים

 נידון והוא הועיל, לא המקורי הטיעון
תמו מאסר ימי 50 או קנס לירות 500ל־

רתם.
ל יצא המזכיר, התחתן המשפט למחרת

 מבניין הבחורה היתד, אשתו הדבש. ירח
הזכוכית.

אדם דרכי
 — גדול״ גשופר ״תקע

 באמצע
הרחוב
 הוא בפקק־תנועה, נתקע רגיל כשאזרח

ה להתקפת־הלב עצמו ולקרב לקלל מתחיל
 הוא בפקק, נתקע קייט כשיצחק שלו. באה
מ יוצא הוא הטוב: מזלו את מברך רק

 חצוצרה האחורי מהמושב שולף מכוניתו,
לחצצר. ומתחיל — ענקית
 כאשר השבוע, גם עשה שהוא מה זה
 בדיוק דיזנגוף ברחוב אינסופי בפקק נתקע

בעיני חן מצאה כה הופעתו רוול. קפה מול

 זיהוי למנוע על־מנת שונה השם *
קטינה.

 המידרכה, חלל את שם הממלאות הגבירות
 מעות לו והגישו אליו ניגשו מהן שכמה

ושטרות.
 דחה הנעלב קייט מתעלפת. האשה

הסביר. כסף,״ בשביל מנגן לא ״אני אותן:
ה אשמה מסתבר בכל, מה? בשביל אלא
 חצוצרה עם אותי רואה ״כשאשתי אשד,:

 הוא. מספר להתעלף,״ מוכנה היא ביד,
 עוד היא נישואין, של שנים 25 ״אחרי

התרגלה." לא
 נלהב מחצצר יכול היכן בבית, לא אם

 יותר הרבה הבעייה שלו? בכלי לתקוע
 קייט בה. התנסה שלא למי משנראה קשה
 לפני ארצה שעלה חתונות, בתזמורת חבר
 קיראון, בשכונת כיום והמתגורר שנים שש

 האיסור לאחר נוסע, החל לתל־אביב, מזרחה
 של לתחנת־הדלק בוקר מדי אשתו, של

להנאתו. שם ניגן סביון,
 להנאת לא אולם כמיזכלה. ,חיצצור

ל שבאו שהלקוחות, בעוד התחנה. בעלי
 לא בדרכם, והמשיכו ספורות לדקות תחנה

התח בעלי החלו למוסיקת־הרקע, התנגדו
 על להתלונן הבוקר, כל שם שנמצאו נה,

 מ־ לבקש נאלצו הם חמורים. כאבי־ראש
 שדה־ניסויים שימצא האדיבות, במלוא קייט,
חדש.

אידי נקודה גילה המפה, את סקר קייט
הפ לא שם ואכן, חיריה. מיזבלת אלית:

 וחיצצר בוקר מדי עמד והוא איש, לו ריע
הדשן. ערימות מול

 הריחות בחיים. אידיאלי דבר שאין אלא
 לחפש הלאה, לנדוד נאלץ והוא הכריעוהו,

חדש. מקום
הצ לא הוא מאמציו: נכשלו עתה, עד
לאימונים. אחר קבוע מקום לו למצוא ליח

קייט מחצצר
רעש לעשיית שקט של פינה אבן

ו ארעי מקום כל מנצל הוא כך, משום
ב חצוצרתו את .איתו נושא פנוי, רגע

מכוניתו.

 פקקי את רק לא צה״ל. פצועי כפני
 ביקר כאשר השבוע, מנצל. הוא התנועה
 והחל ההזדמנות את ניצל שיער, בהצגת
 שזה חשב ״הקהל ההצגה. כדי תוך מחצצר

 ״והשחקנים הוא, מספר מההצגה,״ חלק
מבסוטים.״ היו סתם

 אשתו מבסוטים. שומעיו כל שלא אלא
 אחר. — בנו מבסוטית. שאינה אחת היא
 נכנם בארגנטינה, עוד כשהיו אחד, יום

 על־ בכיר, כפקיד בנו עבד בו לבנק, קייט
 מנעים החל מחשבונו, כסף למשוך מנת

 בנו לתורו. המתנה כדי תוך בחצוצרתו,
 שקיים מובן שיפסיק. התחנן במרוצה, בא

סירב.
מ ביחוד אותו, מכירים כבר בארץ גם

 ופצועי אילן בפני בהתנדבות הופעותיו
 של גדולה ערימה לו יש תמורתן צה״ל,

 בהופעה נכח מה זמן לפני הוקרה. מכתבי
מנ והרמטכ״ל. שר־הביטחון היו בה סגורה

 טייך, אריך רב־סרן חיל־האוויר, תזמורת צח
בי ההופעה, בתחילת קייט אל וניגש טרח

במפ הפעם ייתן שלא ורחימו בדחילו קש
ה האורחים בגלל סולו, הופעת שום תיע

נכבדים.
״ל קייט. נעתר זה מהכלל יוצא במקרה

הסביר. קדוש,״ דבר זה ביטחון מה

1732 הזה העולם


