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י זאת קרא
 ובריאות בריאותך למען עושה אתה מה

 ? משפחתך
רגע. נא חשוב
 נכון, — בריאות: בטוחי משלם

 חולה, כשתהיה כסף תרויח
 הבריאות? על שומר זה האם אך
לא!!

רגע, עוד חשוב
 ו־ יקיריו על לשמור תוכל כיצד
עצמך?
 לך! נדאג ואנו עלינו חשוב

 ההופעה, שיפור הכושר, שיפור
 הגוף, תקינות שמירת

 מיותר. משקל הורדת
 מהאפשרויות קטן חלק הם אלה כל

שבידנו.
אותם. לך ניתן

 עליך! לקפוץ לזיקנה תתן אל
 אלינו! אתה קפוץ

 דורשים שאנו מה כל וזכור,
!בריא שתהיה

עמרני א. להתראות

ולבטים בעיות
המין כחיי

 זידמן מרדכי הד׳׳ר מאת
רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג
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חאומיס

 שלך המרכזיות הבעיות
מ השבוע, סובבות,

 החלטות לשתי סביב
 עליך שיהיה מרות
 בענייני־כספים :לקבל

 זכור אירגוניס. ובענייני
 את לעשות יכול שאינן

על ושמור בעצמן, הכל
_____ ש־ גם זכור כוחותין.

ה את שתידחה מוטב
ל הפינאנסית הכרעה

פגי טלה, בת המוקדם. לכל הבא, שבוע
 מנוחתן. את מטרידה שכיחה בלתי שה

שוט אירועים על-ידי תידחק היא
הת זוהי — זאת ובכל פים.
בדרן־חיין. לטובה מיפנה של חלה
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שהש מכוערים חשדות

ה שכניך באוזניך מיעו
מבוססיס, אינם צעירים,

 עלוב גרעין בהם ומצוי
ה אך אמת. של מאוד

 עשה נגרס. כבר נזק
לתקנו, עליון מאמץ
 אבוד יחיה המצב בטרם

 אותך ילמד זה לחלוטין.
להא שלא לקח, להבא

המוש בדותה לכל מין
 בטרם דברים, לאמת ולטרוח באוזניך, מעת
האינ מקור אם בפרט על־פיהם. פועל אתה

 סכנה :שור בת מפוקפק. כה הוא פורמציה
מביתך. תרחיקי אם השבוע, לך צפוייה
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 גם לצחוק יודע אתה

ה ן עצמן חשבון על
הזדמ לן תהיה שבוע

ל תיתקל :לכן נות
הר בו שיש מבין מצב
 מלבד ההומור. מן בה

:מצויין שבוע זאת,
ה ההצלחה, הכסף,

אהב וסתם אהבה
 אלה כל — הבים

בן אחרין מחזרים
 יסובב לא שזה רק הזהרי תאומים.

הכל את תנצל ושלא ראשן, את
מוכ אומנם אתה מוגזמת. בצורה

מעלות. יש לאחרים גם אן שר,
36׳ 36! *

 בה הטיפשית המריבה
 מועילה אינה הסתבכת,

 את ומקלקלת אחד, לאף
להק נסי מצב־רוחך.

יופייך, לטיפוח זמן דיש
בתחביבייך, ולעיסוק
כת על לשאת במקום

ה בעיות כל את פייך
 סוף לקראת הזה. עולם

 לנתק עלולה את השבוע
ב׳ חשוב, אישי קשר

באוז שהושמעה מעשית בדיחה עיקבות
או יפרשו שלדעתך אלה בנוכחות נייך,

 זאת, תעשי אל מוטעית. בצורה תה
ישתלם. לא זה בסופו־של־דבר, כי
לקנות. תצאי אל השבוע סרטן, בת
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 יחייב השבוע סוף

ל שנוגע במה זהירות
 לבריאות. או עסקים
 באש הקשור משהו
שימ על להעיב עלול
ב מצוי מזלן חתן.
 של בסימן זה שבוע

 גם לן יהיו להבה.
 ילדים עם הסתבכויות
וי שיולידו במשפחתן,

החו בין חריף כוח
 לן נשקף כאילו לן וייראה ייתכן רים•

 עבו־ מאשר יותר מבטיח הכנסה מקור
 מעשין את היטב שקול הנוכחית. דתן
שלן. האינטואיציה על רק תסמון ואל
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יתר. מיפטפוט היזהר
 את בסודי־סודות שמור
 עליו המיבצע פירטי

 כדאי כרגע. עובד אתה
ש מזה דווקא שתיזהר

 ידיד-ך שהוא חושב אתה
 אחר ולא הוא — הטוב
 שייצא רמז לכל אורב
מיק־ טעות לכל מפיך,
 מישגה לכל או רית,

בודד, אתה שתעשה.
 לבדך, הזה באתגר לעמוד עליו יהיה לכן,
 זרי — תצליח אס איש. של גיבוי ללא

 חלק יהיו קודקודך את שיעטרו הדפנה
מבילויים. תימנעי אחר־כך, שיבוא ממה

■ ם ו ו י ו ■ —

 מבחינה עצמך על מעמים שאתה האתגרים
 לך ולגרום אותך לעייף עלולים רוחנית

ל תיווכח כאבי־ראש.
ב רציני שעיכוב דעת

 ביוקרתו, שפגע עבודה,
 בגלל בעקיפין נגרם
 הוא המרגיז נאה. אשה
 היה לא בכלל שזה

 את תאשימי אל כדאי.
 קר שידידך בכך עצמך
סב היי כלפיך. ואדיש

הקץ. תדחקי ואל לנית

במדינה

תאזנ״ס
טמבר 2(  - בספ

בר 22 טו ק או ב
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כורן פינאנסיות הצלחות של חדש גל

כו התמוטטות עימו
לי תהסס אל חותיך.

קצרה, חופשה טול
השדה, לאוויר לצאת
 חדשים אנשים להכיר

 אל שני, מצד אבל —
הטב לנטיותין תיכנע
 ההווה את לחסל עיות
 למחר להתמסר כדי

:עקרב בת מעורפל.
— מיקרית פגישה

ומאושרת. גדולה אהבה אחריה תביא
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 מוסיף החודש מתחילת שעברת הזעזוע
 לחשוב די לא אולם אותותיו. את לתת

 גם חייב אתה — לך
לש כדי משהו לעשות

 זכרי מצב. אותו נות
ב ליפול יכולה שאת

 מזל בן עם בייחוד פח,
תה אל דגים. או אריה

 הקשר את לנתק ססי
 מאוחר שיהיה לפני
 ירוק בצבע בגד מדי.

הגרוע. רוחך מצב ירומם
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קדימה לזוז מוטב האינרציה בכוח

השרירים, כל הפעלת תון־כדי מאשר
 תקופה זוהי הזמן. כל
הר־ לחשוב, מוטב בה
צעד. כל לפני בה,

 תעשה כן אם ואומנם,
המס מן תירתע ולא

ש המפתיעות קנות
 רחוק תגיע — תסיק

 סיכויים יש השבוע.
להכ או להעלאת״שכר

 צפוי יותר. גדולה נסת
רומאנטי. שבוע לן
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 פרשת״דר־ על — כרגיל — נמצאת את

 בחי־ לשבת תוכלי לא שהפעם אלא כים.
 ידרוש הוא בוק־ידיים.

 נימרצים, צעדים ממך
הזאת הדרישה ועצם

 לעשות אותך תדרבן
 כל את שלשנו דברים

תס אל :דלי בן חייך.
 עכשיו. דווקא תבר,
 חושיך. לכל זקוק אתה
 אם קשה, שבוע זהו
 ולא מסוכן לא כי

עצמאי. כל־כך תהיה
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 ;מתגבר העיסקיים בחיין הסביר הקצב
 כי !טובה ברוח זה את תקבל לא

 אבל לחץ, אוהב אינן
 כאל לזה תתייחס אם

 מן תצא ריגעי, שלב
גדו בהישגים העניין

 בהכנסות וגם לים
 מרחוק איגרת רציניות.

בחייך. גדול יום תקרב
הח תקבלי : דגים בת

תעמ וגם נחושה, לטה
שינוי. לשם בה, די
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)35 מעמוד (המשך
 הקודם הדור וכי הגרמני, החינוך אות

ל כדי בה היה הגרמנים, על־ידי נמחק
בטקס. אי־השתתפותי בעניין הכריע

 המנהלים, ,חברי לכל נתונה ״תודתי
 איתי שהתקשרו אלה ולכל המוסד מורי
הזד מתוך ידי את ׳ולחזק לעודדני כדי
 אישית.״ הזדהות ׳מתוך או עקרונית הות

ב גילתה יעקובוביץ מרים בעורמה.
 בטקס, גרמנים לשתף הכוונה את מאוחר
 בעורמה. לפעול ניסתה שהעירייה לאחר

 בעשרות בית־הספר קושט הטקס, לקראת
 ■וסגל התלמידים והעירייה. המדינה דגלי

הגדו ההתרגשות מה הבינו לא המורים
כא התבררה האמת בעירייה. שאחזה לה
 ביקוד שיהיה הודעה קיבלה המנהלת שר

 ,מגרמניה.״ אורח איזה של בבית־הספר
 העירייה שבדעת התגלה יותר מאוחר רק

לבי לא מגרמניה האורחים את להזמין
עצמו. לטקס אלא — בבית־הספר קור

 יע- מרים בראשות בית־הספר, הנהלת
 •תל- עיריית ראש עם נפגשה קובוביץ,

 הגזירה. רוע את למנוע ניסתה אביב,
 לבית־ הגיעו העירייה פועלי הצלחה. ללא

מקו 400 וכן נואמים במת התקינו הספר,
 מרים החליטה אז למוזמנים. ישיבה מות

החרם. על
ש לאחר העירייה, זועקת״ ריקנות

יש לא והסורים התלמידים כי לה נודע
 שלהם, סיפרם בית חנוכת בטקס תתפו

 העממי בית־הססר יתיז,מורת את הזמינה
ה הריקנות את לסתום כדי שבסביבה,

 יעקובוביץ, מרים של החוזר עקב זועקת•
 בתי- ממנהלי אחד אף למקום הגיע לא

הנוכ קהל לאחד. פרט — שהוזמנו הספר
 שיכלו איש, שלושים בקושי מנה חים

מקומות. 400 על לשבת
 את להזמין העירייה התעקשה מדוע

ש המנהלת התנגדות אף על הגרמנים
 אחד השיב באירופה? השואה את עברה

 העירייה: של החינוך במחלקת הפקידים
 בית־הם־ לבניית כספים תרמו ״הגרמנים

 החינוך: מחלקת תגובת המפואר.״ פר
העי של לפיתוח מהקרן באו ״הכספים

 זאת, לקרן. הכספים באו ומניין רייה.״
לגלות. מוכן איש היה לא

משטרה
מכנסי
הכלב
כ המשטרה על־ידי נעצר פרץ בנימין

היה מלטשת בשוד בהשתתפות חשוד
כא לאוקטובר. 31ב־ הרמת־גנית לומים

 מעצרו, להארכת השופט בפני הובא שר
 את זיהה מישטרה כלב כי התובע טען

ש מכנסיים, של במיסדר-זיהוי החשוד
במכו דהיינו: המ״שטרה. בחצר נערך

 ה־ מצאה נטושה, שנמצאה השוד נית
 שנעצרו לאחר מכנסיים. זוג מישטרה

השוט נתנו פרץ, ביניהם חשודים, מיספר
ול השוד, מכנסי את להריח לכלב רים

אח ׳מכנסיים זוגות חמישה — מכן אחר
 הכלב, בשורה. הריצפה על שהונחו רים,
 את המכנסיים בשורת זיהה התובע, טען
ש לזוג זהה ריח כבעל פרץ, של הזוג

במכונית. נמצא
 זיהה, ריח. אותו השוטר, למכנסי

 יותר מאוחר גילה זיהה, כל־כך לא אבל
 את שראה אחר, היסוד מרינל, הרשקו

■שהש הזוגות חמשת גירסתו: המיסדר.
אלטרנ היו, המכנסיים במיסדר תתפו

מכ שוטר, מכנסי חשוד, מכנסי טיבית,
 וכן אחר, שוטר מכנסי נוסף, חשוד נסי

 טען למלאכה, הכלב ניגש כאשר הלאה.
 של מכנסיו את בהתחלה זיהה הרשקו,

מה החוצה אותם הוציא השוטרים, אחד
 מכנסיו את גילה שני בסיבוב רק שורה•

פרץ. בנימין של
 עו־ לסביגורו, הסיפור את גילה מרינל
מ ששוחרר לאחר רון, אורי רך־הדיו
 של סניגורו כך על שמע כאשר מעצרו.

לה מיהר לידסקי, צבי עורך־הדין פרץ,
המחוזי. לבית־המשפט עירעור גיש

 לא בית־המשפט בפני ׳נידחה. העירעור
הח והשופט הזהוי, מיסדר על סרט הוצג
 את לא המישטרה, גירסת את לקבל ליט

נש המכנסיים בעל מרינל. של גירסתו
במעצר. אר
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