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 יום כספיים. לסידורים מתאים א׳ יום
 בשורה לך מביא ה׳
 זהו נעימה. בל״כך לא

הרו לאלה טוב שבוע
 להשתזף, לבלות, צים

ה לקראת כוח לאגור
 כל״כן לא — באות

 ביחוד לעסקים. טוב
 שותפיך אותך ידאיגו

 סידורי-ביתיש ושכניך.
אח — בזריזות לסיים

 שיברון־ לך יביאו רת
חדש. הרבה לך אין בחזית-הלב ראש.
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הלשון פטפטנית? להיות לא יודעת אינך
 את לסכן עשוייה שלך

א׳ הימים בין מעמדך,
 גס לכן ובכלל. ד׳ ועד

 אם תריבי. שלא מוטב
 אין יוצר, אדם אתה

לע המתאים הזמן זה
מו ביחסי־ציבור. סוק
ותד־ בבית שתשב טב

לא־רצויות, קניות גור.
 לנקוט רצוי שלא כפי

נמהר, צעד באיזשהו
המזל. יתחלף בו הבא,
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שני ליום עד

תאוחיס
 ־ במאי 21

ני 20 ו בי

מעי הרחוק העבר מן דמות עם פגישה
ומעו חושיך על בה

 ׳ נצל דימיונך. את ררת
 לחלום, :לעתיד זאת

 תמורות לתכנן ליצור,
 מסוג ויצירה בחייך
 אתה אם לגמרי, אחר

תי אל היוצרים. בין
 או לריגשות־יאוש כנעי

 של עניין זהו לדיכדוך.
 אופי. של לא זמן,

 עם טלפונית התקשר
ו מכיר שאתה אדם

 הוא :רבה חשיבות לו מייחס שאינך
לך. חשוב מאוד בשטח לך יעזור
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 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו

כה. עד בכו להבחין
מ לחלצה לנסות כדאי
 היא אותו הקשה, מצבה

ממך, להסתיר מתאמצת
חזי עליה תסתער אל

באי בחר אס כי תית,
 ביצוע תוך ממושך, גוף

והס הטעייה פעולות
 היעד אל תגיע כך חה;

 ויחד ממש, בעזרתה
 אם המצב. את תלבנו

 לפרוץ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא
שני. או ראשון ביום השבוע, כבר החוצה
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 תידרש, שעזרתך נראה
 כדי בעבר, מאשר יותר

 כמה לאחרים. לסייע
 חסרי-חשיבות, דברים,

 צפויות יפה. יעלו לא
במ הקשורות דאגות

 נראה העבודה. קום
 אני ״האם : שהשאלה

הנ הדבר את עושה
 שתטריד היא ז״ כון

תי במיוחד. אותכם
 לבני האופייניות בתכונות להיעזר אלצו
וריכוז. יושר סבלנות, :אריה מזל
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 אשר וגדול, ישן חוב
 עליך, העיק רב זמן

נו אותו השבוע. ייעלם
לה ידע שבעבר שה,
 יוותר תוקפני, כה יות
 דבר במפתיע. עליו לך
 מרץ, מישנה לך יתן זה

 את להגשים לך ויסייע
בע העיקרית שאיפתך

 יחד ביותר. הקרוב תיד
האה חיי גם זאת, עם
 הקבועה, בת־זוגך עם שלך, בה

 חדשים. לשיאים ויגיעו
כלשה במיסגרת עליך,

מאןנ״ס
 פרחו

 שיוטלו משימות
במקצת. יעיקו
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 מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע
או אותותיו. את לתת ^

 על לחשוב די לא לם
 לך עושה שהמצב מה
לע גם חייב אתה —

 לשנות כדי משהו שות
 שאת זכרי מצב. אותו

ב־ בפח, ליפול יכולה
 אריה מזל בן עם יחוד

 תהססי אל סרטן. או
 לפני הקשר את לנתק

מדי. מאוחר שיהיה
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 למשוך עשוי ומעורפל שסמוי מה כל
 הנטיה אם אותו. לחקור השבוע אתכם
 ולביקורת שירים לקריאת אתכם תגרור

 אס אך ניחא. ספרותית,
 לעירפול־חושיס תיסחפו

 משתיית כתוצאה שבא
 מוטב אלכוהולי, משקה

זהי באמצעי שתנקטו
הפ כוכב־הלילה רות.
 הוא אלה בימים עיל

להצל האחראי הגורם
 פעילו־ של •הברוכה חה

המבו היצרניות יותכם
לא ידכם על צעות

הרגשתך. ישקף לבוש החמה. שקיעת חר
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 שלך המרכזיות הבעיות
 מסביב השבוע, סובבות,

 מרות החלטות לשתי
ב־ :לקבל עליך שיהיה

 ובענייני ענייני־כספים
 שאינך זכור אירגונים.

 הכל את לעשות יכול
כו על ושמור בעצמך,
שמו גס זכור חותיך.

ההכ את שתדחה טב
 לשבוע הפינאנסית רעה

 פגישה :בתולה בת המוקדם. לכל הבא,
 היא מנוחתך. את מטרידה בלתי־שכיחה

 זוהי — שוטפים אירועים על־ידי תידחק
חייך. בדרך לטובה מיפנה של התחלה

 מוטג האינרציה ככוח
 מאשר קדימה לזוז

 כל הפעלת תוך־כדי
הזמן. כל השרירים,

מו בה תקופה, זוהי
לפ הרבה, לחשוב, טב
ואומנם, צעד. כל ני

תי ולא תעשה כן אם
ה המסקנות מן רתע

— שתסיק מפתיעות
השבוע. רחוק, תגיע

 להכנסה או להעלאת-שכר סיכויים יש
 רומאנטי. שבוע לך צפוי יותר. גדולה
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 החדש העיסוקים מחזור
 קח ימין. ברגל מתחיל
 הימנע ;בידיים עצמך

ומדיכ מחולמנות־יתר
ו — חסר״תכלית און

ב יוצא שאתה תמצא
 אף הבוץ, מן הדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

 אליה הפגישה שהן.
 אך תתקיים, נכספת,

 רומנטי. למיפנה צפה זאת לעומת תתאכזב.
★ ★ ★

 מונעת הרבה גאוותך
 או טובות לבקש ממך

בקנוניות. להסתבך
מילת־ השבוע כי זכור

טיפוח״ היא הקסם
 אם גם לכן, קשרים.
 על להתגבר תתקשה
 לפחות למד גאוותך,
נעול. פיך את להחזיק

 להיטיב רוצים הם אם
לע להם תן — עימך

מכריעות. הצעות תדחה ואל זאת, שות
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במדינה
משפט

- לגנוב ״נלד
ט כדי מל הי מהכלא." ל

 נשארו שעובר. יום כל בפחד סופר ״אני
 אמצא לא אז עד אם ימים. 96 עוד לי

 מאיפה לכלא. לחזור אצטרך — ל״י 5,000
 אחת: דרך רק לי יש כזה? סכום אמצא
 אני מה להכל. מוכן אני אותם. לגנוב

לכלא?״ לחזור משוגע
 בעל חסון, בלונדי ),34( ורסנו ניסים
האח שוחרר!מישיבתו בולט, סלאבי -מיבטא

 הוא, -חודשים. שלושה לפני בכלא רונה
נו צעירים ושני ),30( פסח ברוך ידידו
מ לגנוב שהצליחו לאחר נתפסו ספים,

 על-ידי נחושת, טון שבעה ישראל מדינת
החבו עמודיהם. מעל טלפון חוטי חיתוך

 קווים של טלפון חוטי לסלק הקפידה רה
 זמן עבר וכך עוד, בשימוש שאינם ישנים,

העניין. שהתגלה עד
 לא נתפסו, כאשר למאסר. ממאסר

באש הודו הם בעיות. ופסח ניסים עשו
הח בבית־המשפט, גם במישטרה, גם מה

ל״י. מיליון רבע בשווי גנובה -סחורה זירו
 ישראל הירושלמי, הראשי השלום שופט

 את גזר כאשר לזכותם, זאת זכר ויינר,
 לכל קנס ל״י 5,000ו־ מאסר שנתיים :דינם
אחד.

 השניים היו -חייבים שיחרורם, ביום
 ל-יבת לחזור או — הקנס את מייד לשלם
 לערער, מיהרו הם תמורתו. נוספת, שנה

 טענתם, את קיבל המחוזי בית־המשפט
לתש שנה חצי של אורכה להם איפשר

הקנס. לום
 החלו השניים לפחות. משהו, זה היה

 פועל ורסנו, הכסף. את להשיג מתרוצצים
במק לעבוד יכול אינו במקצועו, בניין
 בעת בראשו, מכה שקיבל לאחר צוע,

 משתכר פסח בדמון. האחרונה ישיבתו
 שם ״אני לחודש. ל״י 800 בעבודתו כיום
 באוקטובר 24 עד ל״י. 300 חודש כל בצד
 הטלוויזיה את אמכור ל״י. 1,800 לי יהיה
 לא 2,800מ־ יותר אלף. עוד בשביל שלי

שיח 2,200ה־ שבשביל אומרת זאת אשיג.
 חודשים. ארבעה לשבת אצטרך — לי סרו
לשלם. בשביל לגנוב אלך אשב. לא

 האסיר. לשיקום לאגודה פנו השניים
 שיין, ויצחק אייזנברג יוחנן אל ״באתי

 ,״מה ורסנו. מספד האגודה,״ של המנהלים
תכ ל״י? 2,500 לך ,יש לי. אמרו יש?׳

שנה.״׳ חצי רק ותשב זה, את נים
 עבריין, יכול מהיכן לפושע. הלוואה

הון־עתק משפטו, בעת לשלם, שנאלץ

וורסנו נקנס
מאסר תמורת כסף

נקגתם השיגה האם

ו ם ש י מ ס ה ־ י נ ד מ
נעות את תישואר״ם

לדנמרק? שנמלטה הזוהר
 כפיים מחאו צופים ומאתיים לף **

 הנהדרת, הגיזרה למראה בהתלהבות
 הזד והחיוך והחטובות, הארוכות הרגליים

 אל שעלתה הביקיני לבושת הצעירה של הר
 יפהפיות, של רבות עשרות מבין הבמה.

הסו בתחרות להשתתף בלבד עשרים זכו
 זב״ הללו, המשובחות עשרים מבין פית.

מ באחד מחולון היפהפייה הציירת תה
הפרסים. שלושת

בשבו בדיוק. שנים שש לפני היה זה
 מסויימים בחוגים פשטו האחרונים, עות

 היה ניתן שלא עקשניות, שמועות בארץ
לאח- נמצא לפיהן, מהן: עוד להתעלם

 ה־ כוכב ווקר, לארי ך 71 \1 ¥1 71
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 הישראלית הצעירה של ליבה את שכבש

הטמים. עולם לתוך אותה והכניס

 מרוסק כשהוא מקסים, גוף אותו רונה
 בקופנהגן, חשמלית פסי על וחסר־חיים

דנמרק. בירת
 כה גברים שהלהיבו החטובות, הרגליים

 היתה לא בטעות. לשם הגיעו לא רבים,
רח חסר רצח זה היה :דרכים תאונת זו

 הסחר־בסמים מלכי של ניקמתם — מים
ישראל. של

 לתשלום ל״י 5,000 למצוא — לעורך־דינו
אמ ״האם מהכלא? יציאתו עם מייד קנם
 הקנס?״ את לשלם ופסח ורסנו מסוגלים נם

השו את הזה העולם כתב השבוע שאל
ויינר. פט

 השופט. השיב אותי,״ מעניין לא ״זה
 בבנק.״ הלוואה ״שיקחו
 מי אותם? לשקם לנסיון בקשר ״מה

 האם כזה? אזרחים לצמד הלוואה ייתן
 על להם חותם היית השופט, כבוד אתה,

 שהם סכנה כאן אין האם בבנק? ערבות
 את להשיג כדי — הפשע לעולם יחזרו

 נוספת?״ -מאסר משנת ולהימלט הקנס דמי
 את להטיל ״מתפקידי :ויינר השופט

מלח להרתיעם נועד הקנס החוק. מרות
מעשיהם.״ על זור

 על בפירוט הכתב מפי ששמע לאחר אך
השו גילה החוטים, אספני של מצוקתם

מוכן אני אלי, יפנו ״אם התחשבות: פט

רשימת
המרצחים

 כאשר לראשונה התפרסמה נוכל ידי
 המים למלכת שנייה לסגנית נבחרה

 :שמח פחות היה השני פירסומה .1966
עי בראיון אחר הבוהימה, בחוגי תחילה
 כנרקומנית נודעה היא גלוי־לב, תונאי

חסרת־תקווה.
 זד התחתון העולם .חוגי טוענים עתה,

נר האחרון, לפירסומה זכתה תל־אביבי,
הלשנה. על כנקמה צחה

 סיפר בתור,״ שהיא סוד היה לא ״זה
 המספק וצנום, שיער מגודל צעיר השבוע
 תל- של -מסויים בחלק לגימנזיסטים ■חשיש
בשר הראשון היה תנעמי ״גואל אביב.
הלך אחריו הלשנה. בגלל שחוסל שרת,


