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ה לא זו אבל ב להג סי
ם ח ! זי ת ק מן א צ  ע

ם דיי ך :לי צריך אינ
 לעבוד בל-כך, לאכול
לו או כל-כך, לק אפי

כה כה שורה בוע  ארו
ם של שי פג מאנ מי רו

ם, ע. על טיי הנ  הסרט״
ה בת ל ם :ט ת א חו א

לה שאת שבת כו לה י
ת לו גיד ת הכל, א פו קי ת ת ב א ת — כז  א

עה. ם טו שיכי, א א הקרע תמ ללא־ספק. יבו
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ה באה הרגיעה אחרי
אל אפילו יש סערה.

ג מיום סכנה, של מנט
מוטב, הבא. א׳ יוס וער
תת שלא מקום, מכל
 תצא ושלא לשווא, רגש

 של שבוע זהו מגידרך.
ברי שיפור ושל מנוחה
רופפת. היא אס אותך,
 עם פגישות של שבוע

 יש בו מוכרים, אנשים
 גס אין מדי. מותחנת

 ברכישת הצטמצמי יקרות. בקניות טעם
 יש אם באמת. זקוקה את להם הדברים

 חשובה, לשותפות היכנס — מזל לך
ברכה. לך שתביא הבא, שלישי בינם
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ם תח א׳ יו  • חדש פרק פו
קך מאב עי ב צו ק מי  או ה

שי. ם האי ה א ת  תדע א
ל תכ ס ה ב ל  לפני מסבי
שקול שתקפוץ, ת ל  א

ת כל שרויו  ולא האפ
ס כנ ת להי שויו  להתנג
ת סי לך יש — עקרו
ם ם כויי להר מצוייני

ק שה לכת. חי ____________ עם פגי
שיער נערה תו בהירת־

ך ביל ת רה או כה. לבחי ח תצטרך מבי ה ל
ט, ר לי ה מ ת :ו ר ח ד א סי ת תפ מנו ד רו הז

ת טי אנ ד. גדולה מ ם עליך מאו ת לשי  א
ת על הדגש א פעילו ק ץ דוו ם מחו קו מ  ל

תכן מגוריך, ס ה ל עט ו ד מ או בכך. מ
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 סכנות נשקפות לך גס
 חמורות כי אס כלשהן,

 היזהר במיוחד :פחות
בעבו עסק לך יש אם
מכ או מכונות עם דה

וחשמליים. חדים שירים
 ואל לחובות תיכנס אל

 מלבד כסף. על תתחייב
תא־ טובה אווירה זאת,
סרטן: מזל בני את פנף
של בשורה ייתקלו הס

 במיוחד מעניינים, אנשים של מה
נבון. להיות וצריך הרומאנטי במישור
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ך סי ח ם עם י ני מו מ  ה
ם עליך לכי  ומתער- הו

ט ערים, מע  ב- לא-
סר עטייך. טה חו  שלי
ד במצב, בו עשתו אי

שאי חוצפה או נות,
ה, נה מ קו מ עלולה ב

א לו להבי טו אפי לפי
שבה ; רין ה על מח

ת צאו א תו תו רק תבי
ה, בת עלת. ן ארי  אי
א כי ספק ת הו מ א ב ב ה תך, או אינו או  ו

ד ם מעמי שבת שאת כפי פני ם, חו  לפעמי
ת כפי או הגו ך שנו תי ם לרנן. חברו ג׳ ביו

ם תאבדי טן. כסף סכו ורוד. לבשי ק

¥ * *

 פעם העובר, העכזר הגל
מח על נוספת, אחת

 להיות עשוי שבותייך
 בל־ גורם על־ידי מוסר

עם פגישה :תי־צפוי
עם או לגמרי חדש אדם
 העבר מן איש

 הרחוק מהעבר
 דעתך תתני

 של יותר השליליים
נס ;אותך סובבים

 אבל —
 אל יותר.

 לצדדים
ה
דת

מאזנ״ס

 שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
ש מהחודש עוד אותך
 להיחלץ תצליח עבר.

 כספיות דאגות ממיספר
 מנוחתך. את שהטרידו

ש ייתכן זאת, לעומת
 מול להתייצב תיאלץ
 יקרה אם ריגשי. משבר
 מוטב במשפחתך, הדבר

 אם לשונך את שתנצור
שהעניי רוצה אינו
לרעה. יתגלגלו נים
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ק ב א מ ש הראשון ה  בכל לך מתגלה החד

ת — כיעורו א היי ו א ת ק ה. דוו ד סי פ מ ה
ש. אל אבל או  לא יי

ה, ם כי טראגדי שי  אנ
ת, רבים, ם״ בבי קו מ ב

ם קי ס ע ה. או ה חנ מ ב
ה חברתך ב טו תר ה  ביו

ספת, פעם תתגלה, נו
ר תי כמקו מי עז של א

ס- :עקרב בני רה.  עי
ה שוייה רצינית ק ל ע

תבטל ם ה  תדעו לא א
ולש שלם בלב לוותר

ם תף רי ח ם. א חי שהו ליבשו ברוו  בצבע מ
הרו תכלת היז ת, ו א מצננ ק ה דוו פ קו ת  זו: ב
ם ת ד עלולים א סי הפ  הרבה. בגללה ל
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ברא רם־מעלה ישיש עם שקיימת פגישה

והר קורת־רוח לך תיגרום השבוע, שית
 באמת אתה כי גשה

 בזה יש אולי משהו.
 אך האמת, מן שמץ
 זאת. להוכיח עליך יהיה
 ובכל תהסס, אל לכן

ה לך תינתן בו מקום
 די־ את הצג אפשרות,

והס חשש, ללא עותיך
הסו עמדתך. את בר

 זאת. יבינו אותך בבים
 מ־ חידלי :קשת בת

 תי־ כך, תמשיכי עם הביישנות מישחק
 קשת, בת ייעלם. והוא סבלנותו פקע

 יותר. מאוחר המהלומה את הנחיתי
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ת דיעות שונו מן ששמעת מ גר- האחרון, בז
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 מהפכת-ער- אצלך מו
ם, ת ורצון כי היו שו ל

רי, נה, ט סצנ ק  במרכז א
ם. תן אל הענייני  תי

תו או ם ל ת שסובב אד  א
 בדברי כה עד ראשך

ם הג שהוא ההבלי  נו
ע שמי ך לך, לה שי  להמ
ת. ולעשות א ה כל ז  מ

א לעשות שעליך לה הו
ת עצמך. עם ישר יו
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 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
חד היכרויות בזכות
 כמה ועל־יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
הסי כל לך יש כי לך,

הקש את לפענח כויים
ל אותך שקשרו רים
 כישרונך סטאטי. מצב

 למבוי ברבים, יתגלה
 אל ולשמחתך. כתך
 :דלי בני שוטים, תהיו
לפרנסה. זאת נצלו
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חי כ ת תיוו א לראו כן שהו א מו לק לבו

ה ולגלות ראתך  הבנ
א לך. הנוגע בכל  לא הו
ר יוכל תי ס ה ת ל מבו א
שתבחיני כתו  שהוא כ

ם אליך. נמשך שלי יו
א שי ם הו לטון יו שי  ה

שלך. מעורער הבלתי
ם עשוי הוא ה ביו  ז

ם סכי ה ה לכל ל שעו מ
לו רוחך, על לה  אפי

ת לקבל ך א ציי הש- חי
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להו שוכח אינו הצעיר עורך־הדין
 על אלה מיספרים מבסס הוא כי סיף

הקרו בשנתיים להגיע העתידות התביעות
 בשנת שאירעו מתאונות־הדרכים בות
1971.

ה את מכחיש צלטנר אין זאת לעומת
 ב־ כיום השוררים נסבלים הבלתי תנאים

 היינו ״אנחנו בתל־אביב. החברה מישרדי
 ליום,״ אנשים 25 עד 20 לקבלת מסודרים

 האנדרלמוסיה פשר את צלטנר מסביר
 מיועד היה שלנו הצוות ״גודל המישרדית,

 וגודל ליום העבודה שעות מיספר לכך,
המישרד.

האח החודשים שבשלושת זה שקרה ״מה
 נורמלית. לא בצורה מוצפים היינו רונים
 למישרד. ליום אנשים ממאה יותר הגיעו

 באו פוליסות. לעשות בשביל תמיד לא
 ענייני מיני כל לסדר בשביל סתם אנשים
 הפתיע מבקרים של הזה והמיספר ביטוח.
לקבלתו. ערוכים היינו לא אותנו.

 הוא המתמיד שהגידול חשבתי ״תחילה
 שעות בהגדלת הסתפקתי לכן זמנית. תופעה
 שעות. לחמש שעות וחצי משלוש הקבלה

 החלטתי מספיק. לא שזה רואה אני כעת
 הקרוב, שלישי ביום המישרד את לסגור

 שיפוצים, כאן נעשה הזה היום ובמשך
 ימשיך הכל למרות אם המקום. את ונגדיל

לע־ ונצטרך ברירה לנו תהיה לא הגידול,

 צלט־ מיכאל עורך־הדין "1 !? 1 ¥1 ה
 נשיא של בנו ),34( נר /111 #111

 ה־ מנהל בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט
הביטוח. חברות הקימו אותו ״פול״,

המבו של לטובתם גדול יותר למקום בור
טחים.״
הצפי בעיות את יפטרו והשיפוצים יתכן

 המחירים שאלת תיוותר עדיין אך פות,
משל ואותם הפול דורש אותם המופקעים,

:למשל קייבק, יעקב כמו נהגים, מים
 מספר ,״47 מודל טאראנטה פיאט לי ״יש
 עשתה לא ״היא במיקצועו, מכונאי יעקב,

 מעריך לא אני אבל בעיות, פעם אף לי
לירות.״ מ־ססס! ביותר בשוק אותה

 תרנגולות
ביצי-זהב עם

 ועוד ,18 מגיל שנה, 21 נוהג :י ^
£ \ תאו אף ברוך־השם, לי, היתה לא ״

 בחברת השנים כל מבוטח הייתי אחת. נה
ללכת פתאום לי אמרו כך והשנה יובל

לפול.
הגש שלא למרות זה? דבר מין ״איזה

 לפול. אותי זרקו שנה, 21 תביעה שום תי
 היום משלם אני שלי הטאראנטה בשביל
 אלינו מתייחסים לשנה. לירות 305 ביטוח

 ביצי־ שמטילות תרנגולות היינו כאילו פה
מס ולא ועוד. עוד חולבים הזמן כל זהב.
מבז אני לפה בא כשאני אז הכסף, פיק
 והורג שעות, כמה בתורים פעם כל בז

עבודה.״ יום לעצמי
תשו צלטנר בפי אין הכספיות לטענות

 של לטענתו להתייחס מוכן הוא אך בה.
 שהשליש הל״י 250 אשר הנכה, דחבש יחיא

לו. הוחזרו לא
 כל לו היו ולא והיות בא ״הבחור
הו שנתית, פוליסה להוצאת המיסמכים

החתמ לשבועיים. זמנית פוליסה לו צאתי
 הוא יאחר, הוא שאם טופס על אותו תי

 הגיע ולא היות בהפסדים. לשאת עלול
 כזה וביטוח לשבועיים הביטוח תפש בזמן,

להח אי-אפשר שנתי. מביטוח בהרבה יקר
שתקו־ משום ששילם, הכסף את לו זיר

ינו היא שם ישצבוה
 אשתך!״ עם להתחיל רוצה ני ^

 בעינו ופזל המקריח, הגבר אמראמו
בהת בקור־רוח, נאמרו הדברים האחת.
 על שהופיע החשדני מהמבט גמורה עלמות

הנחשקת. האשה פני
 סתום־ ניגש דבריו, את להדגיש כמו
 המראה, עדינת הקטנה, האשה אל העין
ליבו. אל אותה והצמיד כתפיה את חיבק

 אסוף הטבעי השיער 7111111111
 מרוחות הפנים ומוגבה, 11112 ח 11

האי מושפל. ומבט מלוכסנות עיניים בלבן,
שעה. רבע תוך נעשה היפאני פור

יפה־התואר. הבעל של לעיניו הכל
לח עברית,״ טוב כל־כך מבין לא ״הוא

והבי סתום־העין באוזני הקטנה האשה שה
מתנצלות. בעיניים החוקי בעלה על טה

 ושלח לאנגלית, הסתום עבר קי.,״ ״או.
מצל בצחוק נענה הפעם שנית. משפט אותו

הבעל. משפתי שפרץ צל

 קבצנית; אשה
אינדיאנית

ת ^
אשתו הבעל. צחק תי!״

 אש־ עם להתחיל רוצה את...
הצטרפה

\ ן ן ן  והטלוויזיה הקולנוע מאפרת ך
11 |  הפי־ בעלה עס כלפון חנה \

 צוחקים גוגובך, יאן לולוג־ארכיאולוג
המשעשעים. הפרצופים סידרת לאחר


