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ראית1 היא איו

 גמישננים • גרבונים
•אקסטחנים ארמנים

 מיקוומש בסחנת
ימים מאריכת

ת כו כרי
ה הווו&ס הי

 לברור המעוניינים קוראים
 של הזה״ ״העולם גליונות את

 את להביא יכולים ,1970 שגת
 למערכת שברשותם הגליונות

 קרליכך רחוב הזה״, ״העולם
 כבוקר 10 כין תל־אכיב, ,12
כצהריים. 2ל־

תמו במקום, יקכלו הקוראים
 ו־כ׳ ,א כרכים, שני ל״י, 14 רת
.1970 של

 לשלם יש חסר גליון בל עכור
ל״י. 1.80
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מו שחיה הפבד הענן
 ועל זכרונך על נח

 השבוע מוסר, תקוותיך
 פשוטה, חווייה על־ידי

 ובלתי-צפוייה. תמימה,
ב עצמך מוצאת את

מ אנשים של חברתם
 והם לגמרי, אחר סוג

 מצב־רו- את מטהרים
 שוב, מסוגלת, ואת חן

 ובשבילי- בגנים להלך
 הכל להתחיל לך וניתן כאילו החיים
 חווייה עברה שעליו טלה אותו מחדש.
באו פיצוי זאת, לעומת ימצא, קודרת,

השבוע. סוף עם גדול, אישי שר
¥ ¥ ¥

ש מכפי יותר תבזבז _
 להרשות יכול אתה

בלתי אורחים לעצמך,
אותך. יפתיעו צפויים

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפחה

 יש שתרצה. מכפי יותר
ל בנזק כלשהו איום
 ברכושך מסויים פריט

צער. לך לגרום העלול
 בביגוד הקשור משהו

השבוע בסוף !.,וממחשבות מזמנו יגזול
תצ בהימור. הכרוכה הפתעה לך תיתכן

של נסיעה בתיכנון מעורב להיות טרך
 אליך. הקרובים או מבני־משפחתך מישהו

כחול. או לבן בצבע בגדים לבשי שור, בת
¥ ¥ ¥

 - ביותר, מעורפל המצב
ב לגשש תמשיך אל

 דרוש אלא — אפילה
 ביצוע ותבע הסברים,
 לן שיעזרו החלטות

 לצאת אותך ולסובבים
 אתה אם הסבך. מן

 — אחרים על ממונה
תהיה שהשבוע מוטב
______ויותר קשוח, פחות ______

 זה מסוג צעד גם נוח,
תאו בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום
הו נושא את לאחרונה הונחת — מים

 שהו- יודעת, אינך ודאי את פעתך.
 כרטיס־הביקור היא החיצונית פעתך
!זאת נצלי — יפה את אם שלן.

¥ ¥ ¥
מדי. מאוחר כבר עכשיו

 עם שתשלימי מוטב אז
 שתבצרי החדש, המצב

 ושלא עמדותייך, את
הקלפים. כל את תגלי

רוצה, דווקא אתה אס
תו להפיק יכול אתה
 מן — והנאה — עלת

 הסיבוך או העיסקה
 רק זה נקלעת. אליהם

 לזוגות בידידך. תלוי
כן. תגיד — דלי היא אם :הרומנטיים

חכו. — לא והיא דלי הוא אם
¥ ¥ ¥,

במבו נמצאת בת״זוגן
אפי ואולי נוראה, כה
 מוזר ממש במשבר. לו

 להבחין הצלחת שלא
לנ כדי כה. עד בכך
 ממצבת לחלצה סות

מת היא אותו הקשה,
 ממך, להסתיר אמצת

חזי עליה תסתער אל
ב בחר אם כי תית,
בי תוך ממושך, איגוף

 תגיע כך והסחה; הטעייה פעולות ציע
 את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה היעד אל

 זו־ למען תפעל לא אם המצב.
 החוצה לפרוץ עלול המשבר גתך,
שני. ביום או ראשון ביום השבוע כבר

¥ ¥ >;
ה־י־ ומלא וזנק חודש

יי* המתחיל נגשויוח
 אל ממוט. אלים, שבוע
 אחה :השם למען תריב.
 לא לאדם לגרוס יכול

רצי־ נזק ביותר שלילי -—!ץ- _
 תימס ואל מאוד. ני

חשו־ אתה :לתאונות
 מבלי לאסונות, לגרום

 אין אבל לכך. להתכוון
להי תוכל שלא ספק

 במישור אישיים, סיכסוכים מיני מכל מנע
מש גס ייתכן והאינטימי. האישי הכלכלי,

רק לפתור שאפשר סימפאטי, לא פט
ה גלה והתחשבות. הבנה בעזרת
כדאי. זה !והתחשבות הבנה שבוע
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ש הסיכויים כל יש — מתעקשת את אם
 — לא אם מקווה. שאת כפי יעלה העניין

 ממנו. לשכוח יכולה את
ל השבוע, תחכה, אל

 מו־ או גדולים רומנים
 מוטב :במיוחד ערים

קש בתיקון שתתרכז
! הוותי הידידות עם ר
 מועט כסף שלך. קות

תח אל :לקופה זורם
 היא : דרומה נסיעה מיץ

 אך כשיגרתית, תיראה
ירוק. לבשי כדאית.

¥ ¥ ¥
 אך — קדימה זינוק עם מתחיל החודש
 לתוכניו־ חיובי בהכרח, אינו, השבוע

:א׳ יום בייחוד תיך.
 לבצע מתכוון אתה אם

מו זה, ביום תוכניות
 נסיעה שתיזהר. טב

בסיבו תסתיים קצרה
 אל באסון. ואולי כים
ל לצאת לילדים תתן

השבוע. דווקא טיולים,
 את הפני :עקרב בת

והי״ לשיפוצים מרצן
ידידתך. מרכילות זהרי

¥ ¥ ¥
 מבחינה הן וסוער, מעניין שבוע לכם צפוי

 מבחינה והן פינאנסית
שתע אפשר רומנטית.

 או בעזרת כסף שו
 רומנטי מקשר כתוצאה
רו שהרפתקה ואפשר
ב לכם תעלה מנטית

 לא השתדל רב. כסף
 כספך לסכן ולא להמר
 אתה כי לצורך, שלא
 להוצאות להיגרר עלול

כדאיות. לא כספית
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 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי

 מוסר- תרגישי אל הישנים. הזכרונות את
 תחיי כך. על כליות

 יותר עוד הרגע, את
לפר״ דאג הרגיל. מן

 לטווח בייחוד _סתך;
יכול, אתה אם •?רוך.
 חוזה על אפילו חתום

קבלני. הסכם על או
ם רו ת ג ח ן נ י ב ר קו מ  ל

 פינאנסי צעד על-ידי
וירוק. לבן לבשי נבון.

¥ ¥ ¥.
המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו

במי ושיעמום. חוסר־כסף :הן שלך כזיות
רגי אין הפינאנסי שור
לח שתתחיל מוטב עה.

קיצו חריגה על שוב
 או — מעיסוקיך נית

הרגי — אי־עיסוקיך
 את תשנה לא אס לים.

להי עשוי אתה המצב,
 במישור לצמיתות. תקע

 אין דלי, בת הרומנטי,
 לרומנים רב טעם עוד

 שמא והקלים. הקצרים
רצי יותר קצת משהו על תחשבי

 ה״ האדם דווקא שני, מצד 7 ני
 כלל■ לך מתאים איננו הרבה, מדבר

¥ ¥ ¥
 טי' לבקש ממך מונעת הרבה גאוותן

ה כי זכור בקנוניות. להסתבך או בות
 מילת״חקסם שבוע
טיפוח״קשרים. היא
 תתקשה אם גם לכן,

גאוותן, על להתגבר
 להחזיק לפחות למד
 הם אם נעול. פיך את

— עימן להיטיב רוצים
זאת, לעשות להם תן

ה הצעות תידחה ואל
מכ להיות עשויות

ביתן. בני שאר ועבור עבורך ריעות
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במדינה
עזרים

 - עזרה הבטיחו ״השוטרים
מפות״ תוגגו
בירו הקליטה למשרד מדימונה ״באנו

 להתקיים. לנו שיעזרו עזרה. לבקש שלים
 אני בדימונה. להתקיים יכולים לא אנחנו
ה והנה — ילדים שלושה לי יש למשל
 אפשר איך לחודש. ל״י 345 שלי: תלוש

לחו ל״י 345 על שיחיו נפשות חמישה
 זה בשביל האחרים. כל גם וככה דש?
 הקליטה.״ למשרד באנו

 עם שיחד ),23( לאלום ז׳אק הוא הדובר
וכ להריונה, השישי בחודש מרסל, אשתו

 נעצרו אחרים, משפחה קרובי עשרים
הקלי־ ממשרד והובאו הרביעי יום בבוקר

ומשפחתו לאדום ז׳אק
לחודש ל״י 345

מס הבאתם צורת על המשטרה. למטה טה
 ובהריון: לשניים אם ברכה, מרים פרת

ואמ הקליטה, למשרד באו ״השוטרים
 יטפל קצין ושם למשטרה, שנבוא לנו רו

 עצרו למשטרה, כשהגענו שלנו. בתלונות
הסבר. שום בלי שלנו, הגברים את פתאום
 הרביצו השוטרים ואז התנגדתי, ״אני
 לה שיש צרפתי, קלודין ואת אותי לנשים.
במ בכוח. דחפו השוטרים ילדים, שלושה

 מכות.״ קיבלנו טיפול, קום
שמו רב־פקד מגיב התערבו. הנשים

 ירושלים מרחב משטרת דובר בוגלר, אל
 בפרשה: טיפל אשר המרחב, מפקד וסגן

הק משרד פקידי על־ידי ״התבקשתי
מה הקבוצה את להוציא בירושלים ליטה

 על תלונה הוגשה הקבוצה נגד משרדים.
ל אלי הגברים את הזמנתי גבול. הסגת
 עם אותם ולהפגיש איתם לשוחח כדי מטה

 התערבו אז אך המוסמכים. השלטונות
 לשמוע כבר הסכימו לא והגברים הנשים,
שהפ הנשים, של התערבותן עקב בקולי.

 את להפגיש הרעיון על ויתרתי לי, ריעו
 נעצרו, הגברים השלטונות. עם המפגינים
 קצר.״ זמן לאחר ושוחררו
 דובר של מקומו ממלא אומר הכל•

 כבר הזו הקבוצה ״חברי הקליטה: משרד
 דבר. של לאמיתו חדשים, עולים אינם

 מוכרים הם שבה התקופה את עברו הם
 באו הם זאת, למרות חדשים. כעולים

 הם הארץ. למרכז העברה לבקש למשרדים
להי בכוונה הילדים, עם למשרדים נכנסו
 מובן בקשתם. שתתמלא עד במקום שאר

 החליטו שהם חבל המשטרה, את שהזמנו
 יש כזה. לחץ הפעלת של בצורה לפעול

 העירעורים לוועדת לפנות הזכות להם
בהא המטפלת המשרד, שליד העליונה

 כעולה.״ עולה מוכר שבה התקופה רכת
 ולא התפרענו, ״לא לאלום: ז׳אק אומר

 נשארנו הקליטה. במשרדי בכוח השתמשנו
 ללון כדי התינוקות, עם מקום בקירבת רק

בנו. שיטפלו השוטרים את הביאו ואז שם.
 עד — מפה נזוז לא יעזור. לא זה ״אבל
ה את לפרנס שנוכל כדי עזרה. שנקבל

שלנו.״ משפחות

1784 הזה העולם


