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 ואם יתבטל, לא המסע
במקו תבוא — יתבטל

 קוסמת. הבטחת מו
 אותה גדולה עיסקה

 תצא לבצע, החלטת
 היא לפועל. סוף־סוף

גדו רווחים תישא גם
ב להשתמש נסה לים.
נו פעם שתרוויח כסף

 בזהירות. אבל ספת,
 להצלחה תתן אל

בי בטרם צעד כל ושקול אותן לסנוור
 בשבוע עירכי טלה, בת את, אותו. צעת

הרו במישור שתיכננת. הקניות כל את זה
 אך הצלחה, לך צפוייה אומנם מנטי
היא האמיתית האהבה חולפת. היא
הוותיק. ידידך לך שמגלה זו רק
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חיי על שרבץ הענן

 ייעלם שלך המשפחה
 להרבה ותזכה סוף, סוף

ונחת. שלווה רווחה,
 קשיש אדם של עצותיו
 רבה תועלת לך תבאנה

 הצלחה ששיערת. מכפי
 סוף תגיע, בעבודתך

שכתבת המכתב סוף.
ל־ שנוסע קרוב לאדם

תוצ הוא גס יביא חו״ל 9
 מנטייתך סכנה לך צפוייה טובות. אות

 בו שנתת אדם שור, בת יתר. להתלהבות
 סוף לקראת אך קשות, אותך יאכזב אמונך

מליבך. שתשכיחו הצלחה לך צפויה השבוע
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 ׳ חשבו־ אחד זה יחיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקו זוגך

 משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי-פעם. משהייתם
 השבוע אמצע ימי יהיו המשפחה, קרב

זאת. נצלו מאוד. ומאושרים נעימים
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בעבודתך, תיזהר לא אס

 כספי נזק לך ייגרם
אוב אף אולי או גדול,

ה־ העייפות מישרה. דן
 שרוי שאתה טיבעית

ו לכך, מצטרפת בה
 לא אם תהרהר אתה
הכל. את לעזוב כדאי

שי־ בלי זאת תעשה אל
יום מדוקדק. דעת קול _______

לאהב״ נוח יום הוא א׳
 ממחשבות להתלהב צריך לא חדשים. הביס

 אזהרה. זו חיי״. אהבת את תפשתי ״הנה של
זה. גורלי צעד לפני מחשבה להקדיש יש
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 נפלא שבוע לך מצפה
 סוף רומנטית. מבחינה

 עוג״ על תפוצה סוף
שנג והכאב מת־הנפש

האה בפרשה לך רמו
שנסתיי הגדולה בה
לכ נסה מזמן. לא מה
 לנקום נטייתך את בוש

 כל על החדש בבן־הזוג
והת לך, עולל שהישן

 שמגיע כמו אליו נהג
מ עובדה לך תגלה קצרה נסיעה לו.

משמעות לה אין שאם־כי פתיעה,
 בכל — מעמדך או עתידך לגבי

ש לקח, אותך תלמד היא אופן,
למחשבה. חומר מאוד הרבה לך יתן
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סוער, שבוע לך נכון

 בלתי רבות, והצלחות
התחו בחלקן. צפויות

ית בחייך השונים מים
 קרובים ידידים ערבבו,
וחב־ לעסקייך, יפלשו

אה יגלו לעבודה רייך
 אישיים וידידות דה

 יגלה זוגך בן ביותר.
ל במינה מיוחדת הבנה

 תשאבי ממנת מצבך,
 לעניינים ליבך תשומת את רכז רב. עידוד

לשבוע שניתן מה כל את ודחה חשובים,
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 עלי ולכפות אחרים על להשתלט נטייתך
אי בכוח רצונך את הם

להתקד מפריעה שיותך
 לה. מצפה שאתה מות

חב הצלחה לך צפויה
 והיכרות גדולה, רתית

מפור אדם עם מועילה
 היח־ .השפעה ובעל סם

 בן־ עם המתוחים ס?ס
 לקראת ישתפרו זוגך
יוד אך השבוע, סוף
באשמתו. שוב, עו
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 צריך שאתה מה זה !חזקים עצבים

 השתדל וחכה. אחוריך על שב השבוע.
לקור מעל לקפוץ לא

ש במה השתמש קבן.
 תגיע אחרת לך, יש

 תצא לא ממנו למצב
 לשעת חסוך בקלות.

 עומדת היא כי צרה.
חכם, הוא ומי בפתח.
לך, הנולד. את הרואה

הכו מראים עקרבית
אה של שבוע כבים

רבים. ובילויים בה
¥ ¥ ¥ ׳

 מלחצים שיחדור של שבוע זהו קשת לבני
 פיזיים. בעיקר מעיקים.
 להיענות אם הלבטים

 אם יפתרו לסרב או
 אריה מזל בן תפגשי

תסר אל השבוע. בסוף
ל שזכה קשת בן בי.

 שעבר בשבוע הצלחה
מבו עצמו למצוא עלול

 עורמה יותר גלי דד.
להת ותצליחי בעסקים

 מיכשוליס כמה על גבר
מנוחתו. את המטרידים
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השבוע, בתחילת לקית בה קלה, מחלה
 בחיי עקבות. אחריה להשאיר בלי תעבור

מש חל שלך האהבה
תת עליו גם קטן. בר

תד אם רק אבל גברי.
 פנקי להתנהג. איך עי

 להבין לו ותני אותו
 ויחיד האחד הוא כי

 עוד הוא אחרת בחייך.
 לך אותך. לעזוב עלול

 שבוע צפוי גדי, בת
ב תצליחי לא יבש.
 בעבו- לא :דבר שום

 ברירה לך אין המשפחה. בחיי ולא דה
שלך. השפות בלימודי כולך להשקיע אלא
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 וכל תתעכב, לה מצפה שאתה הנסיעה

יש שלך הזמנים לוח
דאגה, אל אך תבש,

ה ספורים ימיס תון
לסידרס, ישובו עניינים

 בסופו יביא והשיבוש
רבה. תועלת דבר של

 את יטרידו מין בעיות
 בה האדישות שלוותך.

 כלפי לאחרונה נהגת
תג אליך קרוב אדם
 נעימות אי לך רום
נוספת. לב תשומת זוגך לבן הקדישי רבה.
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 באווירה להתבססות מאוד נוח השבוע
ביט מיקצועית. או משפחתית חדשה,

 יכזיב לא העצמי חונך
שהכ כפי הפעם, אותך

ב רבים במיקרים זיב
 את אם דגים, בת עבר.

 בפנייך ועומדת רווקה,
התקש של אפשרות

מבטיח, גבר של רות
עתה. לסרב לך אסור
ש החלטה כל כמעט

 תוכיח השבוע תקבלי
ו כנבונה עצמה את

 לפני חברותייך עם תתייעצי אל מוצדקת.
רוצות. הן טובתך את לא כי שתחליטי,

דווקא. זה בשטח לא אופן, בכל
שלך. האינטואיציה על שתסמכי מוטב דגים. לבת ריגשית מבחינה תסתבך אל הבא.
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במדינה
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 ■מושפלות, בעיניים סימה, ניגשה האבירי,
 שומר־השער. פרוספר, של ידו את ולחצה

פרצופה. על ניחתה ■מה זמן שלפני היד
והפיוס, הביטחון .איש מסר למישטרה

 שהגישה התלונה את מבטלת הנערה כי
 נבע העיניין כל יוני רשות־השידור נגד

 מצד הבנה וחוסר מצידה ידיעה ■מחוסר
השומר.

 בלתי שנותרו היחידים הדברים שני
 סימה של הרצוצות שיניה :עדיין מתוקנים

ה הבטיח לאלה אך שנשברו. ומשקפיה
אישית. לדאוג מדשות־השידור אביר

משטרה
ה מכות שטי מי  - ב
לאשת הפעם
 מטפלת בהן המשי כפפות של שימען

 מכבר. ידוע בעציריה, ■מישטרת־ישראל
הזד לאחרונה כי הוא פחות שידוע ■מה

אהרון חיים עצור
. אותה גרר ״השוטר . ׳ .

כרכה אסתר אחות
.בהם בעטה ״היא . ״.

 אבו־ שיטות את ליישם המישטרה ליטר,
 ■עוד ולא סתם אזרחים על גם שלה, כביר
נקבה. ממין אזרחים אלא

 אסתר של בביתה הופיע בינואר בשלישי
 תל־אביב. מחוז מישטרת של בלש ברכה,
 לאישה הודיע רוזנבלום, שמואל הבלש,

 בהיש- כחשוד ■נעצר אהרון חיים אחיה כי
בפריצה. תחפות

 באמצע שנערכה לפריצה התייחס הבלש
יפו־תל־אביב. שבדרך בחנות ינואר חודש

 שוער שוקרי סבח עם יחד כי חשוד האח
■וסי משקאות החנות מן גנב בני־יהודה

לירות. אלפי של בשווי גריות
 נטלה אמא, לבית מייד ניגשה האחות

 חיים את לבקר נסעו ויחד עימד. אותה
במעצר. ששהה

 כמה בדרך ״קניתי גופנית. משיכה
 סיפרה אחי,״ בשביל מיץ ובקבוק עוגות
ורצי אליו ניגשתי המעצר ״בחדר אסתר,

 הופיע פתאום האוכל. את לו למסור תי
 ה־ בצווארון אותי ומשך שוטר מאחורי
מאחי. אותי להרחיק בכדי בכוח שימלח

 לי ושיתן למשוך שיפסיק עליו ״צעקתי
)41 בעמוד (המשך

שנב יהודה
עזים עם
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זונה ואחותו

בדור היו הם
לפשע

נכנסו אשו עד
למסגרת

 אוו אונס אביו זונה. דני של אחותו
 נושר האם שיכרותו. בשעות לעיתים

 הו אף עצמו ודני באלם, מכותיה את
חדשות. בחבורות יום־יום יוצא

 בחו ומשוטט הבית מן בורח הוא
 בגניב ידו שולח והוא לו מציק הרעב

 נייז עוברת שוטטותו בשעות לעתים
 ע חשוד. חוא לדידה אותו. ועוצרת

עבירה. עבר לא או
 ש אחר. בן־עניים גר דני של בשכונתו

 שנ או דני. של הטוב חברו והוא סמי
טובן כל-כך לא

 יודע הוא מדני. ומפותח בוגר סמי
 להג ועד מכאן אחותו. של חולשתה

הדרך. קצרה הפרטית לזונתו כתה
 ל ודואג קליינטים לה מביא הוא

 בשנה מבוגר היותו עובדת מחסורה.
 > מגבילה אינה החובה חינוך גיל

מיומנתו.
 לעב הופך ודני רב זמן עובר לא

 חו האחרון בידי סמי. של הנרצע
 האחות. מעללי על מדי רב ראיות
 הה דבר עליה. וחס אחותו את אוהב

סמי. בידי כחומר כו
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הא אלוף גר מהוללת שכונה באותה
בחי ערמומי קלפן המרזבים, שד נקים,

תט ה  פקוחה ועינו יהודה שמו עליון.
 יפי ידע אשר מכל בשכונה. הנעשה על

ורווחים. תועלת
 דו של כמגינו לשניים מצטרף חוא
 >ו עימו לחלק אלא ברירה אין ולסמי
האנושי. טרפו

 נ ורוכשת החבורה הולכת אט״אט
 לכנופ הופכת השלישייה חדשות. מות

בכל. שידה
 חסמו חולשתו אחד יום משמתגלח

 השא בעיני ערכו גדל לעיזים, יחודח של
 אג למנהיג. רשמית אותו ממנים כי עד

 לחפי שוכח החדש המוכתר אין אורחה,
המעריצים. ממונהגיו אפילו תועלת

 לשתפם הוא נוהג תשלום תמורת
 רשו שמשלם מי שלו. העיזים חינגות

התורנית. מהעז לשגול הוא אף
 נ נכבדים היותר המיבצעים אחד
 מ פירוק הוא הללו המוחות ארבעת

 להמח רוחם משקצרה מגוריהם. ברת
 נו המעברה, לחיסול העירייה להוראות

 ! ומכרו הצריפים את פרקו יוזמה, לו
הגלם. חומר את אזוריים בדואים

 נאנ שניגרם הנזק אך בזול, מכרו הם
לירות' אלף בארבעים ״עמידר״ על-ידי

 השיגו מן חורגות פעולות עטות *ץ
 ביע שנקרא: מד, במיסגרת הנעשות /״•)

 ע ומועדון, מדריך עוד הנוער. עבריינות
נוער־השוליי עם להידברות כושל ניסיון


