
במדינה
וחיים דרכי
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המיליונר
והדייג

!מרופ בסוסיתא נוהג אך מליונר, הוא
 בבוקר. בחמש מגיע הוא לעבודתו טת.

 מאות של עיסקה על חותם הוא שם בבנק,
מוכת עבודה בבגדי מופיע הוא ל״י, אלפי
ו פרדסן, — שלו המקצוע בשמן. מים

הת שעולמם אנשים הצלת — התחביב
מוטט.

 חיים היה יתמיד לא שנגב. שוטר
 פתח־ ותיקי למשפחת שלישי דור ברא״ז,
 הזהירה ,26 בן כשהתחתן, מיליונר. תקווה,
 את כזה אחד ״עם :ביתה את חמותו

 הוא חגורה. אפילו לו אין הרי מתחתנת?
בחבל.״ המכנסיים את קושר

 וכן חגורה, כבר ליברא״ז לו יש כיום
 השופע ההון בעזרת פרדסים. דונם 550

 — פעם אחרים. לעזרת חש הוא — מהם
אח פעם בגניבה. שהסתבך שוטר לעזרת

 הסגיר לחנות, שפרץ צעיר לעזרת — רת
לביתו, אותו לקח ברא״ז למשטרה. עצמו

ברא״ז מיליונר
שגונב ודייג שגנב, שוטר

ה את ששיקם האמין עבודה, ילו סידר
 נוספת. בגניבה נתפס שזה עד — צעיר

מתח לא אך מהצעיר, התאכזב המליונר
ביבו.

 בשורת האחרון יןךהפה. קטנוניות
 ),35( קורקוס משה הוא על-ידו הנעזרים

 פרשת הועלתה בזמנו, ימעכו. יהודי דייג
ש אבנרי, אורי על־ידי בכנסת קורקום

 המדינה אין מדוע שר־האוצר את שאל
 נגנבה שסיריתו לדייג, פיצויים משלמת
 איחר הדייג כי (התשובה: מחבלים על־ידי

 חירות,״ איש ״אני הארנונה). בתשלומי
ה השיער בעל ,60ה־ בן ברא״ז מספר
 של המאבק ״אך הירוקות, והעיניים כסוף

 שאף חבל בו. לתמוך אותי עורר אבנרי
 של לעזרתו חש לא בכנסת אחר אחד

הדייג.״
 ניהל עורך־דין, שכר הוא חש. ברא״ז

 נגד המאבק את תמימות שנתיים במשך
ב המאבק נסתיים אלה, בימים המדינה.
פי ל״י אלף 12ב־ זכה הדייג הצלחה:

צויים.
 קורקוס היה המאבק, בתחילת דיכאון.

 הייתה שהסירה בגלל רק לא מיואש. אדם
 המדינה. של יחסה בגלל אלא רכושו, כל

 עת ממנו יצא לא דיכאון, נתקף הוא
 עזר בבנו, כמו בו טיפל ברא״ז ׳ממושכת.

כא זאת, עם יחד המשבר. את לעבור לו
 למיליונר והביא לאיתנו, הדייג חזר שר

 המיליונר סירב — במתנה דגים ארגז
 שעליו כך על עמד הוא חינם. אותם לקבל
הדגים. עבור לשלם

 ל- החזיר במשפט, הדייג כשזכה עתה,
 צ׳ק עם אליו, מיהר הוא כגמולו. ברא״ז
ל להחזיר זכותו על בתוקף עמד פתוח,

המשפט. הוצאות את מיליונר
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 התאכזב לא הוא לא.
להמ יכולה את ממך.
 אירע ולא כאילו שיך,
 ייתכן — בכלל דבר.
בשי הרגשת את שרק

 זה ושבעיניו שחל, נוי
 השגיח שלא או טבעי
ב תקלות כלל. בזה

_ ספק :עבודה ענייני _ _ _ _
ב לעמוד תוכל אם

ה הקשר הזה. לחץ
 עוד ולסימפאטי לחם הופך ידידותי

 כוח ממנה. מדי יותר תצפה אל אבל יותר.
 ל■ תשומת״ליבך את מפנה מוזר משיכה

משחו. מזה שייצא יתכן רחוקות. ערים
¥ ¥ ¥

ה באה הרגיעה אחרי
אל אפילו יש סערה.

א' מיום סכנה, של מנט
מוטב, הבא. ג׳ יוס עד

 תצא שלא מקום, מכל
 של שבוע זהו מגדרך.
ברי שיפור ושל מנוחה
רופפת. היא אם אותך,
עם פגישות של שבוע

 יש בו מוכרים, אנשים
מות מפגישות להימנע

יקרות. בקניות טעם גם אין מדי. חות
זקו את להם הדברים לרכישת הצטמצמי

לשו היכנס — מזל לך יש אס באמת. קה
ברכה. שתביא הבא, גי ביום חשובה, תפות

י ★ ★ ★

׳ רגישה עדינה, תקופה
מו ורבת-התפתחויות.

ב לגמרי לשקוע טב
 מאשר המאורעות, תוך

 עם הצד. מן לעמוד
 קצר-טווח תיכנון זאת,

 ד׳ ביום ובהיר-עיניים
 פי־ לקצור לך יאפשר

 בת ממושך. זמן רות
 מסוגלת את :תאומים
 השבוע, עליהם להשפיע

 אדיבה, שתהיי בתנאי תרצי. שרק כמה
 מלאת״הומור עצמך, בתוך מכונסת

 בטיולים הרבי מדי. גלוי יהיה שלא אך
 חשה שאת העייפות אף על הטבע בחיק
 רק זוהי דאגה, אל האחרון, בזמן

סגול. צבע לבשי הסתיו. של תוצאה
¥ * ¥

 על להסתכל נוטה את
 שיש מה על ולא הקנקן

מ היזהרי כן, על בו.
ש האיש את לשפוט
 בדרכך השבוע ייקלע
 המלבב מראהו על־פי

המברי התנהגותו או
 לשנות עליך אס קה.
 או מקום־העבודה את

— חדש בעסק להתחיל
 ביום זאת לעשות נסה

 עצמך את קח השבוע. בתחילת ד/ או ב׳
 ממה ודווקא רופפת, בריאותך :בידיים
 להורים כחול. לבשי חושד. באמת שאתה

 — סרטן מזל בן הוא מהם שאחד מבוגרים,
דווקא. הבכור הצאצא מן נחת צפוי

¥ ¥ ¥
 בלתי־ כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ : דאגה אל מביך.

 אך קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה
 היותר בעתיד כבוד.
צעי לך צפוייה רחוק

ב קדימה ניכרת דה
 יחד הכלכלי. מישור

 הזאת, ההתפתחות עם
ל הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא

המכ חיפה. המין בנות בקרב הצלחתך
עני ומרגיז. מפתה — שקיבלת תב
יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו

¥ ¥ 1 ¥

!ו־ג' ב׳ מיום היזהר
אגו־ את תפסיד אחרת

 לאחר האחרונה. רתך
הבעיות, את שפתרת

 יכול אחה אלה, בימים
במרץ־ לחיים להתייחס

 זינוק :מחודש נעורים
 את לך יבטיח דינאמי
פעולך, כל הצלחת
ה של ג׳ ביום בייחוד
ו׳ בימי הבא. שבוע

 אנשים של שורה תפגוש אתה ושבת
 אתה בהם המהותיים הדברים אם מעניינים,

חוס. או אפור לבשי :בת־בתולה עוסק.

0
נתווה
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מאזניים

 לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכח
 יוכל לא הוא לך. הנוגע בכל הבנה ולגלות
 כ־ מבוכתו את להסתיר

 נמשך שהוא שתבחיני
 הוא רביעי יוס אליך.

 הבלתי השילמון יום
 הוא שלך. מעורער

 להסכים זה ביום עשוי
רו על שעולה מה לכל
 את לקבל אפילו חך,

 אל השנונים. חיצייך
ה על לו תספרי

שהיכרת. החדש ידיד
¥ ¥ ¥

 את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 את להוכיח ההזדמנות

התלהבות עליונותכם.
 השבוע תשרה כם

 התלהבות של אווירה
 הסובבים אלה על

 להזכיר כדאי אותכם.
 שנח היא שהשנה,

 עקרב מזל לבני טובה
להינשא. החושבים

להז אולי מוטב לכן,
 שהשנה לפני דרז

שיומה. אל תגיע
¥ ¥ ¥

המת את בסוד לשמור והכנה העז רצונך
זו ובחיי בחייך רחש
 בתחוס בעיקר לתך,

לה צריך אינו האישי,
 את שתנתקי לכך ביא

המח מן לחלוטין עצמך
הי העבר. על שבות
 מנטייה גם כמו־כן זהרי

שק להשמעת מוגזמת
 כידוע, אשר קטנים, רים

 את חיי להתגלות. סופם
ל מבלי במלואו, ההווה
בעבר. מדי יותר הגות

¥ ¥ ¥

עקת
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יוייז
¥ ¥ ¥

 לנצל שתרצה השיכויים כל יש כי אם
 זאת: תעשה אל שלך, החדש החופש את
מסוכנות הנסיעות גם )

ו לבני״גדי השבוע,
טומ שינויי״הפתע גם

 מיני כל בחובם נים
פסיכולוגיות. סכנות
זאת, לעומת כדאי,
חדשים, אנשים להכיר

 בתחומים ולהתעניין
עיס- בזהירות. חדשים. ■ ■ ■ו■ו;,ו.ן1■-־1̂ו

■ ס ךי & רז ב מזדמנת טובה קה ■
בידיך. קחה — דרכך

¥ ¥ ¥
תוכ כי דלי, בת מאמינה, באמת את האם

 במישחק־ להמשיך לי
 לרמות אפשר הכפול?

 חודשיים, חודש, במשך
 במשך לא אבל שלושה,

האנ כל את ולא שנה,
 !אותך הסובבים שים

 עלייך יהיה השבוע
 לכאן או לכאן להחליט,

 שלך הגבר יהיה מי —
הש לבושך באמת.

וספורטיבי. קל : בוע
¥ ¥ ¥

 נוספת, אחת פעם העובר, העכור הגל
 על־ מוסר להיות עשוי מחשבותיך על

:בלתי-צפוי גורם ידי
 חדש אדם עם פגישה
 מן איש עם או לגמרי
 מהעבר אבל — העבר

 תתני אל יותר. הרחוק
השלי לצדדים דעתך
הסו של יותר ליים
דוו נסי אותך; בבים

ה את להעריך קא
שלחם. האנושי חום
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 שיוזעת לאשה
 נץ לחנחין

לוע טונ
 גמינעזנים גרבונים■

ס רוני סט ק א ם־ רכוני א
 מיקהמש בסריגת

ימים מאריכה

לביתך אור הכנס
 גדול מבחר ! פלש קנה

אצל נוחים במחירים
ר נ ר ב ־ ו ט ו פ

 מעבדה, וציוד הגדלה מכונות
!פוטו״ברנר אצל

 גלויה הגדלות אגורות 35
 לבן בשחור )9/13(

!בן־רגע פספורט צלומי !
ר נ ר ב ־ ו ט ו פ

פוטדבדנר
ב חו ה,ו 31 החלונץ חיפ
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