
במדינה
משסרה

 7 חזייה בלי
לכלא! להשליך

 לצאת האוהבות המודרניות, החתיכות לכל
 סתם או לעבוד לבית־הקפה, לקולנוע,

זהי — לחולצה מתחת חזייה ללא לשכנה
 הזאבים. של לא לא, הכוונת! על אתן רות!

לוב שאינכן העובדה ישראל. משטרת של
ל אוטומאטית אתכן הופכת חזייה, שות

 חשודה. העיקר חשוב• לא במה? חשודה.
 הופעה בעלות גם אתן לכך, נוטף ואם,

 נשמותי• על האל ירחם בכלל — ביטניקית
האבודות. כן

 קרה מה וראינה צאינה מאמינות? אינכן
 בת צעירה (הבכחאי) שחקנית ישי, לשרית

מת חזייה בלי אילתי בקפה כשישבה ,23
 בתו שהיא העובדה אפילו לחולצה. חת
הצי לא בכיר, ירושלמי משטרה קצין של
, החזיות. חובב החוק מידי אותה לה

 הרפתקאו־ על שרית מדווחת
תיה:

 בבית־ה־ בערב שמונה בסביבות ישבתי
 אנשים עם בשולחן האדום, הים דגי קפד!

 וחיכיתי ראיתי, לא ומעולם מכירה שאינני
אותי. לאסוף שיבואו אילת, תושבי לידידי,

 מהיכן אותי ושאל גבר אלי ניגש לפתע
אני.

לא עניינו. שזה סברתי לא כי עניתי, לא
 הדרגות, את כתפיו על ראיתי מכן חר

 והלבוש־ משטרה כובע חבש לא הוא אולם
שמתל־אביב. אמרתי מרושלת. היתד. תו

ישי שחקנית
היסטר בכי

 בגסות והובילני בזרועי בגסות אחזני הוא
 מסביב האנשים בשכל משטרה, ג׳יפ אל

עיניהם. בי נועצים
שחש הבושה את לתאר מילים בפי אין

 שאלתי חנוק בקול לגמרי. המומה הייתי תי.
ש לי אמר הוא זאת. לי עושה הוא למה
סמים. באחזקת נאשמת אני

 הוא איך מפי. הגה להוציא יכולתי לא
ו עשיתי, שלא בדבר אותי להאשים מעז

פושעים. עם ביחד לג׳יפ אותי להכניס
וה המשטרה שקצין אלא בזה. די ולא
 מכות הרביצו אזרחית לבוש שהיה שוטר

שמאל. ועל ימין על
שה לימדוני ימי כל מזועזעת. הייתי
 אני והנה לאזרח. לעזור תפקידה משטרה

 באשמה אותי ועוצרים לאילת לחופש באה
ב פרצתי בכפי. עוול לא על חמורה כה

ש עלי לצרוח התחיל הקצין היסטרי. בכי
המעצר. בתא שעות 48 אותי יושיב

 שמו כי לי התברר כך שאחר קצין, אותו
 אילת, משטרת מפקד הוא וכי גולן יגאל

 היו שרובם העצורים, אל בגסות התנהג
הידי היסטרית. הייתי אני צעירים. ילדים

ה אך בערבות אותי לשחרר רצו שלי דים
מסו הן בעיניה, ״הבט ואמר: סירב שוטר

נפח אלא מסוממות, היו לא עיני ממות.״
והחרדה. מהבכי דות

ה מספר את לו למסור ממני דרש גולן
 מגוחך. זה לו. ומסרתי הורי, של טלפון

 גיל את עברתי ומזמן 23 בת בחורה אני
שק לה ומסר אמי את הבהיל הוא .18ה־

 חשישני־ עם מסתובבת שאני ואמר רים,
 נעלתי בסך־הכל ביטניקית. כמו ונראית קים

 וחולצת שורטס מכנסי לבשתי כסף, סנדלי
אופנתיים. מאוד שהם טריקו

 עיני בעל לגולן מלוכלכת. חולצה
 לפחות או — ולב כליות החודרות הנץ

ל ביותר הגיוני הסבר היה — חולצות
מוק ידיעה סמך ״על שרית: של מעצרו,

 וחשיש ל.ס.ד• כדורי הגיעו לפיה — דמת
)30 בעמוד (המשך

 לו תני לו. תנדנדי אל
 זקוק הוא חופש. קצת
 שאם חושבת את לזה.

 בערבים אותו תחזיקי
 יוכל לא הוא בבית,
 !טועה את ז בך לבגוד
 ביום. גם לבגוד אפשר
 ומאונד גדולה עבודה

 בת■ ביקשה בה צת,
 הולכת עזרה, זוגתן

 לה ועזור אחרון מאמץ עשה ומסתיימת.
לשינויים. לא טוב שבוע אותה. לגמור

* * *

 לן תבוא מפתה הצעה
שור. בלתי־צפוי, ממקור

תצטער. לא אותה, קבל
 היזהרי הזכר, לעומת

 זרים מפני שור, בת את,
רא במבט לך הנראים

תוכם כתמימים: שון
 רעים הם כברם. אינו

 טיול מזימות. וחורשי
השבוע, לסוף שתיכננתם

 אך באשמתן, שלא האחרון, ברגע יתבטל
הפנוי. בזמן תשתעממו כי אומר הדבר אין

* ¥ *

ו שו
ל י ר פ א : - 

י : א מ ב
1 21 
10 _

3  המין מבנות היזהר
 תאום. השבוע, החלש,

 לבריאות מסוכן זה
 בבית קצת שב שלך.
המרו מפעילותן ונוח
 מיבחן לך מחכה בה.

תע דאגה, אל רציני.
תאו לן, אותו. בור
ל טוב השבוע מה,

 לשמור המשיכי קניות.
 — שלך הקודמים הקשרים על

לך יעזור במראה שינוי לן. תלם

האומים
 יש- זה

ייבעתיד.
*י " '

סוסן
ז
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ל 20 ו בי

 על לשמור תוכל אס
 לזו דומה חיים מיסגרת

 תקל כה, ער חיית בה
הבעיות. על במיקצת

שתס מוטב — לא אם
ו שקול איש על מוך

להג לא העיקר: נבון.
ריב. לירי לבוא ולא זים
סרס־ אותו, תזניחי אל

 במסירות בו טפלי נית,
 את יקח הוא דבר. לו יחסר שלא והשגיחי

בעתיד. כגמולן לן ויחזיר ליבו לתשומת זה
★ ★ ו8ז

 אריה, בן, יחול בקרוב
יע זה לטובה. שינוי

ב כמו בעתיד. לן זור
 ה- האחרונים, שבועות

 חוסר היא שלן בעייה
 שתתחיל מוטב כסף.

ע העתיד. על לחשוב
 את וגמור מאמץ שה

ע שהוטלה העבודה
 רושם יעשה זה ליך.
 סיכוי ויש — שלן הבוסים על טוב

ויקדמון. במצבן יתחשבו שהם סביר
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 ושם. פה וותרי
בטובתן. הרוצים

 בשבוע להתנהג השתדל
 רגיעה של כבשבוע זה

 אדם עם פגישה ומנוחה.
הרא ברגע לן הנראה

 במיקצת, כחשוד שון
 את, המתח. את תגביר

 ללב תקחי אל בתולה,
 על להתגבר והשתדלי

 שתקף הזמני המשבר
 להתעקש לא נסי אותך.

 בסביבתן אנשים עוד ש
עליהם. תקשי אל לכן
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 אלא דרכים. פרשת על כרגיל, נמצא, אתה
 היא ידיים. בחיבוק לשבת תוכל לא שהפעם
ה הדרישה ועצם נמרץ, צעד ממן תדרוש

לע אותן תדרבן זאת
 את שישנו דברים שות

למ יכול אתה חיין. כל
 לפתע, עצמך, את צוא

 רצית. לא בו במצב
 אתה מחדש. אותו בדוק
מפ משהו למצוא עשוי
 שביניכם לצעירים תיע.

 הקרוב בעתיד צפויות
 — רומנטיות הרפתקאות

 השפעה להן תהיה שלא
 ] ומחכה עומד רשמי מיסמן עליכם. רצינית
משמחת. ידיעה צופן והוא — לדלת מעבר

¥■ * *
 אפילו יש הסערה. באה הרגיעה, אחרי
!היזהר .,ו ליום ד׳ יום בין לסכנה סימן

 פגישוה של שבוע זהו
סימ־ לא אנשים עם

 אין ומזיקים. פאטיים
 דברים לקנות טעם

 חברים השמצת יקרים.
 בן תתנקם לשעבר,

ביותר. קיצוני באופן
 לחשוב שתתחיל מוטב

מ- קיצונית חריגה על
אם הרגילים. עיסוקין ___________

תז״ — לילד אב אתה
ל תמהרי אל השבוע. נחת לקצת כה

כספים. הוצאת על השבוע החליט
* * *

 ו״ בהשקפתן, חופשייה שאת משוס דווקא
 לתפוס מאוד קל במעשייך, בלתי־קשורה

ל או במלכודת אותן
 מה לעשות אותן חייב

 אתת אם רוצה. שאינן
כי בחומרים מתעסק

מ השבוע היזהר מיים,
 לקראת מעבדה. פעולות

 לן, מצפה השבוע סוף
רו הרפתקה קשת, בת

 הכל סוערת. די מנטית
 אולם בתגובתן. תלוי

ה מן להיבהל לן אל
 כאילו יחלוף הכל !— אחריה שיבוא משבר

לפינה. מעבר מחכה קטן כסף סכום היה. לא
★ ★ ★

בפח, ליפול יכול אתה בו הזמן עכשיו
שלן הקשרים כל על תשמור לא אם

פע אלף תשקול ולא
 השבוע הצעה. כל מים

גדי, בת לן, מצפות
כספיות, התנגשויות

 של לתחילתו שיגרמו
משפחתן. בחיי משבר

 בשכל תפעלי אם אבל
 לעצור תוכלי ובשיקול,

 מצב הדרדרותו את
 אפילו יתכן העניינים.

 חשבון של שבסופו
 תלויות התוצאות העניין. מכל תרוויחי

שלן. הבריא ובהגיון בהתנהגותן ורק אן
ז> ★ ★

 במישור תגזים. אל אבל לאהבה. טוב שבוע
או עליות ללא שיגרתי שבוע המשפחתי:

 יש זאת לעומת ירידות.
לז סבירים סיכויים לן

 או השבוע, דווקא כות,
 הבא, השבוע בתחילת
שהכנ מעניינת בעבודה

 כל בצידה. טובה סה
 תראה שלא בתנאי זה

רו ותיצור רגישות־יתר
ו קשוח איש של שם

 הסיכויים רבים אחראי.
 יפתיע משפחה בן כי

 מצוייר הוא כי חלמתם שלא בתכונות אתכם
ושלמה. מלאה תהיה השבוע וההנאה — בהן

* * ★

הש מחכה דגה, לן,
נור לא הפתעה בוע

 או בעלן מצד מלית
שלן. אחר קרוב ידיד
 אכזבה צפוייה דג, לן,

 מזל בן מצד קלה
צי לא שממנו אריה,

 עבודה לאכזבות. פית
 התחלת אותה גדולה

עומ השבוע, בתחילת
 רבים שבחים תיקצור והיא להסתיים דת

להג לן כדאי השבוע בסוף ממעבידין.
 אתה עליו הטיול את סוף סוף שים

 בדרן מעניין מכתב רב. זמן כבר חולם
ממנו. מסקנות תסיק אל אן — אלין
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