
11)1]
ס ר מ  ־ :

ל רי פ א נ
 1 2ו

20 1

 מ■״ ממך ק*י* אד■
 די- אל מדי יותר פיל

ה מעשיך. ועל עותיך
 יותר שתגלה הזמן גיע

 את ושתיקח עצמאות
היח לידיך. היוזמה

 געבו־ המתוחים סים
ל ותזכה ייפסקו דה

 מכתב יחסית. רגיעה
 י־ בקרוב אליך שיגיע
 נסי- בגלל שנפסקה ישנה, ידידות חדש

 עצמאית. היי — טלה בת ארוכה. עה
¥ * *

תשת הפיסית הרגשתך
 אתה אן השבוע, פר

 קח למנוחה. זקוק עדיין
 זר מהבילויים חופש לך

תן שהעסיקו סוערים  או
מבני לאחרונה׳  המין ו

נסי לן צפויה השני.
תו שתביא קצרה עה

 אל מאד. נעימות צאות
 ואל לצורך שלא תסתבן

 אתה אס אפילו אחרים, של בעניניס תתערב
בסבלנות. התאזר זאת. לעשות מתבקש

* * *

 בה הרגשית ההרפתקה
ה לך תגרום הסתבכת

 רבה, אי״נעימות שביע
 הם במיוחד מסוכנים

ה וששי. חמישי יום
 אלין שרוחש חיבה

 השבוע תביא מעבידך
ו צפויה, לא הצלחה

בעבו רבה התקדמות
 — תאומים בת דה.

 נראה שהוא למרות הסרטן. מבן תזהרי
נשק. בידיו תתני אל מזיק ובלתי תמים
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תן עו  שעד המבעית, צני
 להתקדמות הפריעה כה

 תבוא שואף, אתה אליה
ו גמולה, על סוף סוף

תגבר. אלין ההערכה
ה סלהחליט תהסס אל

ת, חלטות בו שו ן ח מו ס  ו
 אם הטבעי. שיפוטך על

 עס תתייעץ זאת בכל
 את היטב בדוק מכריך,

 מסוגל אומנם אתה אם וראה עצותיהם,
הפתעה. לן מצפה ממך. הנדרש את לבצע

★ ★ ★

 לעצמך, תעוור לא אם
יע לא במקומך איש
עצ את קח זאת. שה
ל והתחל בידיים, מן

 בכיוון משהו עשות
 כבר חושב אתה עליו
 תהסס אל רב. זמן

נוע ביוזמה מלנקוט
 את לן שתביא זת,

 קיווית. לה ההצלחה
 להידחות תצטרכנה הרומנטיות תכניותיך

ישתלם. זה דבר של בסופו אך מה, לזמן
★ ★ ★

מן על תיקח אל יו עצ
דן שיש ממה תר ל בי

ה הדרן זו כי בצע,
להצ לא ביותר טובה

ר כלום. לבצע ליח  זכו
ל דבר חייב אינך כי

 לרגשי תניח ואל איש,
כל חש שאתה האשמה

 להכתיב ותיק ידיד פי
תין. את בו שה תגו  חופ

בה השבוע, בסוף לן צפויה ונעימה קצרה
מן שיידרש למאמץ כוח תצבור בעתיד. מ
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, לרכב לאנשים מניח אתה ן לי * נ  לן וי
שאתה בצרות הגורל את להאשים נטייה
מן על מביא צ והיה התאושש ידיך. במו ע
ה האשה לא היא גבר.

ת ואל בחייך, אחרונה
את לן למרר לה ניח

 על אותה העמד החיים.
תן מקומה, תע תי ולהפ

 בו. תישאר שהיא ווכח
 נבונה כספית השקעה

ו פרי, השבוע תישא
ישתפר. הכספי מצבן

 כלפי שגילית הנדיבות
 גם תבוא קרוב ידיד

 — מאזניים בת גמולה. על השבוע היא
מן חלמת את עליה הנסיעה תתגשם! — מז

★ ★ *
 ברצי- מדי יותר חחיים את לוקח אתה
 ממה ליהנות נסה צורן. ללא ונפגע נות,

לן, נותנים שהחיים
לעתיד. לדאוג והפסק
המ החמורה הבעיה
 תיפתר אותן טרידה
ה לא אמנם בקרוב,
 עתה כבר אן שבוע,
 ההצעה ישתפר. המצב

 שוקלת שאת הקוסמת
רצי איננה לקבל אם

 את תסכני ואל נית,
 תמורת לן שיש מה

 החד ההבחנה כושר ברור. בלתי עתיד
 הנכונה. הדרן את למצוא לן יסייע שלן

★ ★ ★
 נעים אינו לעשות שעליך שהמעשה למרות

 קוו לסטטוס תניח ואל אותו עשה —
ה סוף. בלי להימשך

 שעשית הגדולה קניה
הש עצמה את תוכיח

ע  נבונה כהשקעה בו
 של הרומנטי היחס מאד.
או יקדם לא שלן הבוס

ל במקום בעבודה. תן
 את השקיעי אותו עודד

שיפור מרצן תן, ב שיו  אי
 מקצועית. ובהתקדמות

 לא השתלמות לימודי
 החברה מחיי מנוחה קצת ונם לן, יזיקו

 מנהלת. שאת המידה על יתר 1הסונרי
★ ★ *

 אותן יטרידו חמורות משפחתיות בעיות
מעצ תפרתרנה הן אן השבוע, בתחילת

ית יישאר ובידן מן,
 הפעל צפוי. בלתי רון
 שלן הישר השכל את

החשו ההחלטה לפני
 להחליט שתיאלץ בה

חמישי. או רביעי ביום
צ אלין קרוב לאדם
ארוכה, נסיעה פויה

ק יהיו שתוצאותיה
 בת בעתידן. שורות

 הלב תשומת — גדי
 סוף סוף תישא לחיצוניותן, שהקדשת

רבה. הצלחה עבורן יהיה והשבוע פרי,
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★ ★ ★
דן החמורה הפגיעה בו כ  אתת ממנה העצמי, ב

 כי. חיין, את למרר תפסיק סובל כן כל
 עונשו, על יבוא הפוגע

 ביח־ שגילית קור־הרוח
 לעבודה חברים עם סין

ויש הצלחה, לן יביא
צבן את פר  הכספי. מ

תן רין תהיה כנו כ עו  ב
 לטווח אן השבוע, בסוף
רון  מכל נישכר תצא א

 הצעת את קבלי העסק.
 כמה ותיווכחי ירידתן,

 את ונכונה. הגיונית היא
 אך לפתור תוכלי אותך המטרידה הבעיה

עצמית. ושליטה קר הגיון באמצעות ורק

** * *

 יוצא שבוע לן מחכה
ג הצלחה הכלל. מן

 העיסקי במישור דולה
כי השבוע. בתחילת

 בחיק ותענוגות בושים
 לן ינעימו השני המין

וה הפנאי, שעות את
והל־ הטובים יחסים
משפח בני עם בביים

 סוף- לן יעניקו תן
 השבוע זקוק. אתה לה השלווה את סוף

הט בחיק פיקניק או לטיול אידיאלי
 שאת העיוור האמון — דגים בת בע.

 היי נפש. עוגמת לן יגרום לו רוחשת
לן. יועיל זה עתידן, על וחשבי מעשית,

0
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 לצמית ביקורת הרבה לי יש מרוצה. תי
 יכולה אני מה ■לי. המבטא את ושמעתי
 עושה.״ שאני מה וזה ללמוד, רק לעשות?

 המבקרים ביקרו הופעתה, על בדבריהם
 סוניה לא אבל סוניה. של מבטאה את קשות

 ״אם מזה. מתרגשים אינם ראלף בעלה ולא
 מבטא עם להופיע מותר בהבימה לרומסקי

 ראלף. אומר מותר.״ לסוניה גם אז רוסי
ו שנים במשך הופיעה הבימוז כל ״למעשה

 של ארץ זאת רוסי. מבטא עם היום עד
ענבר. מוסיף לעשות,״ מה ואין עולים

 צריכה מישהי
הראשונה להיות

 עסוקה בחורה היא סוגייה יום
כו דיקציה, ללמוד ממשיכה היא מאד. | 1

ומת הולנדי, לעיתון מהארץ ׳מאמרים תבת
 צופי בפני הבאות הופעותיה לקראת נוונת

הישראליים. הטלוויזייה
 טלוויזייה כוכבת להיות שכדי יודעת היא

 לדעת גם צריך לדבר. לדעת מספיק לא
לכבוד רק מתלבשת אינה וסוניה להתלבש.

^״:מהולנד ריפוד :1
 ריפוד מבד עשוי הוא בהולנד. עוד ענבר
ם רקע על רקום ו באדום פרחים עם חו

כבש. של מעור עשוי הוא מבפנים צהוב.

 כמוה לרחוב שלה ירידה כל המצלמות.
הדוגמנות. מסלול אל כיציאה
 רוב אבל בארץ, רבים דברים קונה היא
 מידי נוסעת היא בחוי״ל. נרכשים מדיה

 הוריה את לבקר כדי להולנד חודשים כמה
 את מחדשת גם היא הזדמנות ובאותה

ספור בגדים במיוחד אוהבת ״אני מלתחתה.
 מכנסיים,״ וחליפות מכנסיים ובעיקר טיביים
 מצודדת הנראית דקת־הגיזרה סוניה אומרת

 הרבה יש ״אבל כאחד. ובמכנסיים בשמלות
 למשל בארץ. ללבוש העזתי לא שעוד בגדים
 השלושת־ מכנסי אלה —הניקרבוקרם חליפת
 כבר המקובלים גולף, מכנסי כדוגמת רבעי,

 אותם. ראיתי לא עוד בארץ אבל בחו״ל,
 שיהיה. מה יהיה לרחוב, בהם אצא בקרוב

 ארצה. גם תגיע הזאת האופנה סוף סוף
הראשונה.״ להיות צריכה מישהי אז

במדינה
דיוד

״ליפי״
בלוד
הרשו שכתובתה לוסקין משפחת אצל

 לא ,260/3 ממשלתי שיכון לוד, היא מה
 להיכנס מנת על הדלת דרך לעבור חייבים
 חור יש לדלת בסמוך שכן, הביתה. פנימה
 להיכנס אפשר דרכו אשר סביר, בגודל

לדירה. מכסימלית בנוחות
 אין עמרם, ופרץ חנה השכנים, לילדי

 אך הביתה, לכניסה נוחים כל-כך תנאים
 בקלות לחלוטין. מקופחים אינם הם גם

 חדר־ קירות דרך לצפות יכולים הם רבה
ה בחבריהם השינה־מגורים־משחקים־אוכל

 עד להגיע צורך כל אין בחוץ. משחקים
החלון.

 באותו מטבען פטפטניות שכנות שתי
 על למרפסת לצאת חייבות אינן בית,
 השנייה. עם האחת רשמים להחליף מנת
 להן המשותף בקיר החסרים בלוקים שני

יכו הן ובאמצעותו הבעייה את פותרים
 חצי להעביר ואפילו בניחותא לפטפט לות
כמו בהשאלה לשנייה, מהאחת חלב כוס
בן•

 ועצובים רציניים כה הדברים היו אלמלא
 50 מצחיקים. די להיות יכולים היו הם

 חיות לוד של הממשלתי בשיכון משפחות
רו הדירות באחת תת־מגורים. של בתנאים

ל במטרה המשפחה של הסירים כל כזו
 אל קבוע באופן החודר הגשם את אסוף

מ באחד קיר למצוא קשה הדירה. תוך
 המסד מן רטוב שאיננו הבלוקים חמשת

הטפחות. ועד
 משפחות גרים שבהם השיכונים חמשת

 בלוד, שהוקמו ושכניהו, עמרם לוסקין,
 הוכיחו רב, בחיפזון ניבנו שנה, 11 לפני

רע. מזל כנושאי עצמם
ל הבתים החלו שנים חמש לפני כבר

 להעביר לוד לעיריית הפניות וכל התפורר
 אפילו זכו לא אחרת לכותבת הדיירים את

למענה.
 לוד עיריית סוף סוף נאותה שבוע לפני
ל הנשקפת בסכנה רשמי באופן להכיר

 הריסה צו והוציאה זה בבית מתגוררים
 הוועד יו״ר אליהו, לאליהו השייך לבית

ה במצב לטפל מנת על שקם המקומי,
 המתגוררות המשפחות 50 אצל מגורים
השיכונים. בשטח

 כתב איצקוביץ, צבי לוד, עיריית ראש
דע חוות על ״בהסתמך עמידר: לחברת

 המבנה את בדק אשר העיר מהנדס של תו
 למגורים. ראוי אינו שהוא קובע הריני
 ומהווה התערערה הנ״ל שהדירה מאחר
ה על מכריז אני בה, למתגוררים סכנה
 צו בזה ונותן כמסוכן לעיל האמור מבנה

הריסה.״
 לאן היא השאלה בעירייה. הפגנה

ה המשפחה אבי אליהו? משפחת בני יעברו
 חמש לכלכל חייב שכיר, מונית כנהג עובד

נפשות.
 של בתו נכנסה מספר ימים לפני
ה׳ אליהו, ב  הרופא, אסף החולים לבית טו

 הנובעת מחלה בגלל מאושפזת היא שם
 על מתלונן אחר ילד בבית. מהרטיבות

 לבקר מסוגל הוא ואין חזקים גב כאבי
בבית־הספר.

ל הדיירים כתבו אשר ארוך במכתב
הת הם משנה יותר לפני הממשלה ראש
 נענו הם הקשים. הדיור תנאי על לוננו

 מונטי־ לאה על־ידי שבועות ששה כעבור
 כי נתבשרו הממשלה, ראש מלשכת ליו

 אך בבנייה, לקויים שיש אומנם ״נכון
כ ליפול מטים הבתים אין זאת עם יחד
טענתך...״ פי

השי משרד כשהצטרף רעב. שכיתת
 מכתב איצקוביץ הריץ לבלתי־מתרגשים, כון

מו ״הנני :השיכון משרד המוען, נוסף.
האח את מעצמנו מסירים שאנו בזה דיע

 תהייה לא אם לקרות שעלול למה ריות
מיידית.״ התערבות

הח בלוד הממשלתי בשיכון המשפחות
ה ראשון ביום יותר. להסתכן לא ליטו

 200מ־ יותר שהן משפחות, 50 יצאו אחרון
 לפתור ודרשו לוד, עיריית •ין בני אל נפש,

בעייתם. את
 היינו בשמיים, עננים שראינו פעם ״כל

 לא שהבתים לאלוהים, פלל להת צריכים
 מי כל לפני המפגינים הוזמרמרו יתמוטטו,״

להם. יב להקש שטרח
 המקום את לעזוב היה יכול ש מי• ״כל

 אמר כזו,״ אפשרות אין לנו אבל עזב; —
 ועד יושב־ראש אליהו, אל.יהו במרירות

המשתכינים.

17371 הזה העולם


