
שתת חמורה, בעיית
 קרוב אדם אצל עורר
תן תטריד אליך  או

 סוף לקראת אך מאוד,
 הבע־ תיפתר השבוע

ב הטוב הצד על ייה
 מבן תדרוש אל יותר.
 שהוא ממה יותר זוגן

 והתאזר לתת, מסוגל
תט לא אם בסבלנות.

תבז אל ממילא. יתרכך הוא עליו, פס
 סתם. שטויות על היקר כספך את בזי

* ♦ *

 אם שוב שתבדוק כדאי
לאוז שהגיעה השמועה

 עד נכונה. אמנם ניך
ה בטוח שתהיה ת ננו  בנ

ה כלום. תעשה אל —
 אדם עם הטובים יחסים
שכו אלין קרוב ו יימ
ת. לה לשלווה תזכה חיכי

 תפחדי אל — דלי בת
 תניחי ואל כסף, לבזבז

תין דו די  למרות שלן. האהבה בחיי להפריע לי
הן יש — זאת לן. הנאמנה אחת ביני

* ^

 על לשמור תוכלי אם
 דומה חיים מיסגרת

 כה, עד היית בה לזו
 ת- החדשים, בתנאים

ה על במיקצת קלי
מו — לא אם בעיות.

 איש על שתסמכי טב
 :העיקר נבון. שיקול עם
 ריב. לידי לבוא לא
 בת־ אותו, תזניחי אל

 ישתלם זה במסירות. בו טפלי תאומים,
חרב. לאושרך רחוק, הלא בעתיד — לן

ב תתאכזב. —
ע יה תן לזעזו  שי

חש־ את לערון

חאוחיס

*וז
 בשל בחברך תקנא אל

 הפתאומית. הצלחתו
שה למה הגיע הוא
ק עבודה בזכות גיע
בר של וסבלנות שה
 יחד תשמח אם זל•

 לן יעזור הוא עימו,
 את רציני באופן לשפר

מרי בעבודה. מעמדך
 עם חשובה בלתי בה

 ממושך. לריב תתפתח אליך קרוב אדם
חסכונותין. הוצאות את היטב בדוק

* * *

 עימה תביא קצרה נסיעה
ת תוצאות בו ב — טו

 על היטב שתחשוב תנאי
 אל עושה. שאתה מה

ה לאנשים צער תגרום
לין קרובים  והקדש — א

תשומת־לב. הרבה להם
להתקדמו־ לדאוג תפסיק

יס הכל — בעבודה תן
 מתאים לא שבוע תדר.

ת להתקשרויות מנטיו גדו הצלחה חדשות. רו
הירוד. המוראל את לן תרים במסיבה לה
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טחון ש העצמי הבי
בעבודה. לן יסייע רכשת

 זו לבוס קצת להתחנף
ת לא תו  אם כבוד, פחי

ח אתה  שהתוצאה בטו
במשכורת. העלאה תהיה

 קרוב אדם עם היחסים
ו מאוד, ישתפרו אלין

חברתית. הצלחה יביאו
 אדם של קצרה נסיעה

 אשר דבר מה, למבוכת תגרום אלין קרוב
דן על קטנה במידה ישפיע תי 'הכלכלי. ע

★ ★ ★

 זה שזהו לרגע חשבת אם
 צפוי את השבוע סוף ימי
תיו. את בן תו  השעה זו או

ב מעות הנפש. בון
ה עבודה ענייני  לך צפויי
ש הקרוב, שישי ביום
סון אחריה תביא כ  סי

ם עם ב עליך. הממוני
 אין הרומנטי מישור
 ממשיך ישן ידיד שינוי,

ת  אל כמאהב; להתחזו
 הזהרי לכן לו. תאמיני

המ לפיתויו. מלהיענות
 לבשי בדיאטה. שיכי

ה שבוע סוף כהים. בגדים  מתאים אינו ז
תו הקדש לבילויים. ולחשיבה. למנוחה או

* * *
 אותך תתקוף אמנם אידיאלי. שבוע זהו

בת-חלוף. היא אולם גדולה, עייפות
עצ סיפוק מלא אתה

העיסקי. במישור מי
ל־ להגיע עומד אתה

 אל ההצלחות. פיסגת
 ואל הראש את תאבד

ו בא כסף תתבלבל.
 תנהג אל הולך, כסף

בת־עקרב, בחסכנות.
 באוויר מנוחה הרבה
 את לך תביא — הצח
ש נכסף, אושר אותו

 מאמצים רב. זמן מזה חולמת את עליו
אכזר. הגורל כי — יועילו לא פיזיים

* ★ ★
 חושב? שאתה מה להגיד מפחד אתה למה

מן, מדי יותר תתאפק אם  מדי מאוחר יהיה ז
לין שמעיק מה לומר  ע

היח את לתקן ולנסות
אנ עם כנה הייה סים.
ותר אלין קרובים שים

תש אידיליה איזה אה
 עשי — בת־קשת תרר.

 ההופעה למען משהו
 ו־ מתקרב הקייץ שלן.

ם ם הקילוגרמי  המיותרי
 יערערו בחורף שצברת

נן את חו ט  העצמי. בי
 יש להמר, נוהג אתה אם
תשתמש אם השבוע ליח

♦ ★ ★
מסו זה בן־גדי. השבוע, מבחורות היזהר

 ונוח בבית קצת שב שלן. לבריאות כן
? מח הרבה. מפעילותן י

רציני. מיבחן לן כה
תע אתה דאגה, אל
— בת-גדי אותו. בור
לקניות. טוב שבוע זהו

ה על לשמור המשיכי
 שלך הקודמים שקרים

ב לן ישתלם זה —
 שינוי דבר. של סופו ;
 שלן החיצוני במראה 5
הק בעתיד לן יעזור5

ב לטיולים לצאת השתדל ביותר. רוב
באופק. הפתעה השבוע. בסוף הטבע חזק

★ ★ ★
ן באורח לחידושים שואף אתה אם י חי

 - בנובמבר 23
בדצמבר 20

 לחצי סיכוי לך
השחור. בצבע

 ► בדצמבר 2ז
נואר ו9 בי

שואף
כן המתאים  השבוע, הוא ל

תיך. על עמוד  עלין זכויו
 בקרוב בהגיון. לפעול

 ציפית לו מכתב יגיע
מן  את תשהה אל רב. ז

 מייד ענה תשובתך, מתן
תן ב טו  ל

שפחתן.  מ
רוחך מצב

דא אל מוות, עד עייפה
יה המיוחד החופש גה,
ע יה שבו  שחייה, הבא. ב

 עם ובילוי שמש הרבה
שות על עין שים העו

תקיף הייה
מן
ו־

בני ולטובת
אס אפילו
ואת ירוד ן

!ן7ה11־וו*1:—

 היפה. המין בנות
בדרכן. עיניים לך

* * *

 עס- של המהיר הקצב
 ותיאלץ יתגבר, קין

 שמור בלחץ. לעמוד
תג ואל כוחותיך על

 אל תישבר. פן זים,
 עיס- לדחות תהסס

 הן אם אפילו קות,
 כל קודם ועשה טובות

 אליהם הדברים את
משפח בני התחייבת.

 כל המצב, את ויבינו לצידן יעמדו תן
 ובעיקר לב, תשומת להם שתקדיש זמן

 להמטיר נוהגים שהם הרבות לעצות
וה העצמאיות הדגים בנות כל עלין.

חומרית. להצלחה השבוע תזכינה רווקות

41$
ן1ני!

 1 בפברואר ו9
במרס ׳.0

1

במדינה
שערוריות

 — סירב האמבולנס נהג
תמ החולה

 הבית, בעבודות טרודה היתד, בכר ג׳וליה
 פתחה היא הדלת. פעמון צילצל כאשר
 בקול ביקש בפתח שעמד החיוור והגבר
ברע. חש הוא כי היה ניכר מים. כוס רועד

לבי האלמוני את להכניס מיהרה ג׳וליה
 קמעה, התאושש באשר אותו. הישקתה תה׳

 במורד בו תמכה רגליו, על לקום לו עזרה
ה מגרש לכיוון אותו הובילה המדרגות,

יד שם, הסמוך. בלומפילד, על־שם כדורגל
מגן־דויד. אמבולנס משחק בעת חונה עה׳

 שם. היה האמבולנס ואכן, מת. החולה
 שהוא אלא י״א. מספר אמבולנס זה היה
 ברור לא ברע. שחש לאיש הרבה הועיל לא
 או במקום, להישאר לו שהתחשק בגלל אם

האמ נהג מקום, מכל — אחרת סיבה בגלל
 לבית־חולים. החולה את להסיע סירב בולנס

אחר. אמבולנס באלחוט הזעיק זאת, במקום
חמי לאחר השני, האמבולנס הגיע כאשר

מת. האיש כבר היה דקות, שים
 לוי דויד סיפר צופר. צריך לא ככר

למקרה: עד־ראיה שהיה ),20(
מ אנשים רק לוקח שהוא אמר ״הנהג
 אחר, אמבולנס שיביאו הודיע הוא המגרש.

 יבוא שלא עד יסע שלא אמר הוא נסע. ולא
חי דקות מארבעים יותר השני. האמבולנס

ה כשבא השני. האמבולנס שבא עד כינו
 הנהג מת. האיש היה כבר השני, אמבולנס

 את הפעיל לא כבר השני האמבולנס של
אותו.״ כשלקח הסירנה,

 ב־ מגן־דויד •טנהל הגיב מחליט. הנהג
 שיגיע עד לחכות החליט ״הנהג תל־אביב:

 היה כבר האיש אז אבל השני, האמבולנס
אמ נהג רלוונטי. איננו זה פרט אבל אקס.

 של מוות על להחלים מוסמך איננו בולנס
האמבו נהג וההוראות, התקנות לפי אדם.
 הוא אבל פצוע. כל מיד לקחת צריך לנס

 או דחוף המקרה אם בעצמו להחליט רשאי
שה למסקנה הגיע שהנהג יתכן דחוף. לא

 מת. שהאיש ראה אולי או דחוף. לא מקרה
 השבוע מתכנסת מגן־דויד הנהלת מקום, מכל

הנהג.׳׳ את להשעות עם יוחלט ואז לדיון,

דת
 להתבדר שבא החזן
האבל בימי
מבל חזרו ניצן ושלמה רבינוביץ׳ נירה

ש העדמר מפירוד ערב לקונצרט ישר גיה
למאי. בחמישי התרבות בהיכל התקיים
 בימת על חדשים אינם ושלמה׳לה נירה

 הראשון הערב זה היה ולא היכל־התרבות,
חסידיים. שירים לשיר התעתדו בו

ב להופעתם הראשון בלילה שהפעם, אלא
במינה. מיוחדת פנים קבלת להם ציפתה ארץ׳

ה. ש  ממקומו קם שירים, כמה אחרי בו
ה כחזן שזוהה כבוד־פנים, יהודי באולם
 בתל- פרישמן שברחוב בבית־הכנסת קבוע
קדי זינק בעקבותיו קליין־לרר. החזן אביב,

 לעבר זעקו ושניהם שושן, מאיר החזן מה
 חילול- בושה, זו כיפה, ״תחבוש הבימה:

כיפר״״ מייד חבוש קודש.
 הפך כהרף־עין הספים. אמות וירעשו

 כ־ מילולית היאבקות לזירת היכל־התרבות
 שעל הזמר בין כל קודם ניטש שהוויכוח

 קליין ״מר שבקהל: למזמרים־החזנים הבימה
 לך שהתיר ״זה החזן, אל ניצן פנה לרר,׳׳
ש הוא — ספירת־העומר בימי הנה לבוא
ו קונצרט זהו כפיה. לחבוש לא לי התיר
 להיות זכות לך אין שכזה, ובתור — בידור

 למופע להיחשב יכול אינו זה מופע כאן.
(ש ספירת־העומר״ בימי נערך הוא כי דתי,

 אבלות). מנהגי בם נוהגים כידוע,
מחיאות־כפיים החוצה. — הדתיים

הופס ההופעה אבל לניצן, השיבו סוערות
 אחורי־הקלעים המו דקות כמה תוך קה.

 לבל ניצן ידי את לחזק באו אשר ממצדדים
 ברנשטיין משד, הצייר זעק כיפה. יחבוש

 לחבוש תעיז ״שלא הראשונה: השורה מן
תעיז!״ שלא כיפה,

 רוח־מנהיגות, בתגובה לבש קליין־לרר
 לחבוש יסכים לא ״אם וקרא: ממקומו קם

 את ויעזבו יקומו הדתיים כל אז — כיפה
המקום.׳׳

 הצמד ניסה בינתיים, קם. לא אחד אף
 את ולחדש הבימה אל לשוב רבינוביץ׳־ניצן

 ראש סגן של עזרתם את ביקש ניצן ההופעה.
משה השופט ושל בסוק נחום עו״ד העיר

 אדם ״אני עמדתו: את להם הסביר חריש,
שה מקום בכל ומופיע הדת, את המכבד

 כשכיפה זאת, מחייבים הטוב והטעם נוהג
 לומר שיצטרכו האחרון האדם אהיה לראשי.

 בתרעומת אבל כשצריך. — כיפה לחבוש לו
קונ מתקיים כאן צביעות. רואה אני הזאת
 דתי.״ מופע ולא בידורי, מופע ולא צרט

 נזכר המהומה, באמצע ניצוץ. צריך
 הסביר שלו. בעניינו אדיב מנחם האמרגן גם

 לו יעלה כיפה לחבוש סירובו כי לניצן
 ניצן לירות. אלפי עשרות כמה של בהפסד

 כיפה, חבוש הבמה על עלה זה, ללחץ נכנע
 מאחר רק כיפה ״חבשתי מצהיר: כשהוא

 הפסד לי להיגרם שעלול לי הודיע ואמרגני
 — זאת שדרשתם אתם אבל רב. ממון של
 מצפון, ובעלי עצמכם עם כנים אתם אם
 ולעזוב.״ לקום מחובתכם אז

 זכו ואז במקומם. נשארו שכולם כמובן
 ניצן: מפי הבא המשל את לשמוע

שילמ אותו וביקש לנפח בא אחד ״יהודי
לי אחת. רגל על הנפחות תורת כל את דו
 הפרטים. לפרטי עד אותו, הנפח מד

שהנפח מה כל ועשה לביתו היהודי ״הלך

אל,סל נאשם
המעצר בתום הוכנס הגיוון

 הצליח לא כן, פי על ואף לעשות. לו הורה
 שהנפח הסתבר מדוע? במפוח. אש להעלות

 לשים שצריך העיקר: את לו לומר שכח
בתנור.״ ניצוץ

 הנמשל: את גם הסביר היסס, לא ניצן
ל האמיתי, הניצוץ אותו לו שאין ״מי
״ לא עולם ל... כ יו

משטרה
 חייבת המשטרה גס

החוק את לכבד
 אקסל משה גנב המשטרתי, התובע לדברי
 יום. 19 במשך בה השתמש פרטית, מכונית
 שאק־ הראשונה הפעם זו היתד, שלא מאחר

ה בפני התובע טען כזה, דבר עושה סל
 לעצור השופט כבוד מתבקש טרייביש, שופט

 החקירה. המשך לאפשר על־מנת החשוד, את
 החקירה את לסיים התחייב המשטרה איש
 משתף החשוד כי הדגיש ספירים, ימים תוך

המשטרה. עם פעולה
ל אקסל את לעצור הורה נענה, השופט

ימים. חמישה
 שיגר- הפרשה היתד, כאן, עד זמן. אין

חמ בתום לסיפור הוכנס הגיוון למדי. תית
המעצר. ימי שת

 שלו והתובע אקסל — השניים הופיעו אז,
 בפני הפעם, — המשפט בית בפני שנית —

 המשטרה ונציג — קירטוני יוסף השופט
 אק- של מעצרו את ולהאריך לחזור ביקש

ה של המפתיע אך גלוי־הלב, הסברו סל.
ב מאוד, עסוקה היתה המשטרה תובע:

 יום־העצמאות, חגיגות לרגל האחרונים, ימים
אקסל. של חקירתו התקדמה לא כך ומשום

ה סירב גילוי־הלב את שהעריך למרות
 כי לתובע הזכיר ההסבר, את לקבל שופט

 הימים בחמשת החקירה את לסיים התחייב
ל חייבת המשטרה ״גם לרשותו. שהועמדו

 קבע, אזרח,״ ככל המדינה, חוקי את כבד
בערבות. החשוד את שיחרר
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