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בנקו קוב נמצא אתה
 — שונא שאתה דה

 זקוק אתה לה אבל
 בן- כמו לפעול כדי

תוק בקו־הגנח. :אדם
 וחזקה חזק, אותך פים

 כדי לפעול כיצד שתדע
 מלחמה־שערה, להשיב

ה פני את למנוע או
 חברה :בת״טלה רעה.

 לקחת עלולה קנאית
 באמת לן חשוב הוא אם אן ממד• איייי

 תזכי — אותה לסדר לד חשוב אם או —
בחיר. סגול לבשי מתוק. לברנש

וחכ זקנים לעצת שמע
תצ זו בדרך ממך. מים
 קשיים על להתגבר ליח

 מעשיית ולהימנע רבים,
הטי כי זכור טעויות.

משגיאותיו־ לומד פש
 גי- מש חכם, ואילו הוא,

האחרים. של אותיהם
 גם נכונה זו אמת־חיים

הרומאנטיים. חייך לגבי
ש־ לך נראה אם וגס

 נסה תתייאש, אל — מפלה אצלה ספגת
 בסוף־ דווקא כי מורים כוכביך שוב.

 שתזכה הסיכויים כל קיימים השבוע
וסדר. נקיון על הקפידי סוף־סוף. להצלחה

אכ רצופה שנה אחרי
 סוף- ומרורים, זבות
תוך :הגיע זה סוף

 מועלה אתה שבועיים
 לשכר וזוכה בדרגה,

 רק אם בהתאם. ויחס
 ל״עבד מלחפון תיזהר

 אז כי — ימלוך״ כי
 בדרגה שהעלייה ודאי

יו הרבה תהיה הבאה
 ובעלת קרובה, תר ,

 טלפון שיחת משכנע. יותר הרבה אפקט
 מעיר מישהו עם שעבר בשבוע שקיימת

 הבא. בשבוע פרי תישא אחרת
 ממש, של ערן יהיה שלפרי כדי

בפעולה. לפתוח עתה, כבר לקום עליך

האחרו בשבועות כמו
 המרכזיות הבעיות נים,
 חוסר־הכסף :הן שלך

הפי״ במישור ושיעמוס.
 מוטב רגיעה. אין נאנסי

 על לחשוב שתתחיל
מעיסו קיצונית חריגה

 לא אם הרגילים. — קיך
 אתה המצב, את תשנה
לצמיתות. להיתקע עשוי

 בת הרומאנטי, במישור
הקצ לרומאנים רב טעם עוד אין סרטן,

 קצת משהו על תחשבי שמא והקלים. רים
 האדם דווקא שני, מצד רציני? יותר

כלל. לך מתאים איננו הרבה, המדבר

 ועוד — עולה המתח
 בשרם לעלות, עתיד

 מפעילותן נחת תראה
 הוא העיקר הנוכחית.

 השבוע, להסתכסן, לא
 נוספים. אנשים עם

 בשקט, הכל את לקחת
כ טובות, ולעשות
 גם לכן. נדרש שאתה

שמבק האנשים אם
 הם, ממן, זאת שים

 לא טאקט קצת בכלל, בלתי-נסבלים.
 ה- הירח עם — לחסד או שבט יזיק.
אחריו. עקוב הבא. א׳ ביום חדש,

מאזנייט
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ת 20 בי

 ובעיוו התנגשויות של יום הוא ג׳ יוס
 איפוא, הקפד, כספיות.

החלטה כל לקבל לא
להס ולא מרחיקת־לכת

 לנצל נסה בכלל, תבך.
 הבאים השבועיים את

 לעבודה מחדש, לריכוז
 קש־ ולחידוש שוטפת,

 עליך. האהובים עם ריו
תז אל :בת־מאזניים

 לאחרים גם אותו. ניחי
ורוד. לבשי בעיות. יש

•¥■ + •¥■
לזוז נכון הייה מנוסה, למלח בדומה

 תיתקע שלא — העיקר רוח. כל עם
תק שלא אחד, במקום _

מר־ התחייבויות בל
תב ושלא חיקות-לכת,

 אתה הבטחות. טיח
 לאשה צער לגרום עשוי

 עשוי וגם מבוגרת,
 עם ניתוק לידי להביא

טו את השוחר גבר
ל שבוע זה אין בתן.

רומאנטיים, קשרים
קצ מסעות אבל
הנאה. יביאו רים

* * *
 כמה !לבטלנות קץ לשים עליך השבוע

 ומבלי בהקיץ. ולחלום לשבת עוד תוכל זמן
 אותם את אפילו לעשות
 על לך המוגשים דברים

 שבוע זהו הכסף? מגש
לטווח לתיכנון מצויין

בעוד ;ובינוני קצר
 תוכל שבועיים־שלושה

 ובקצב למעשים, לעבור
הק ובלתי־רגיל. נמרץ

 מיכשולים סילוק על פד
 חובות ושלם הדרך, מן

 אך וטורדניים. קטנים
 עלול מסוכן מתחרה :קשת בן היזהר,

לשמור תדע לא אם בשטח, לצוץ
טיולים. או ממסעות הימנע לכן טליה.

* * +

חזז ד״ן
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 תיווכח השנה, בכל כמו
 דבר שום כי השבוע גם
 אתה בקלות. לך בא לא

 להשקיע אחת לא נדרש
 עומדים שאינם מאמצים

לתוצאות. יחס בשום
שמי־ בתולה מזל בני

בידי קשורים סוקיהם
יותר. מזל ברי יהיו הם,

השבוע שייוולדו ילדים
בברי בעתיד יצטיינו

לרמה. מעל ובאינטליגנציה מעולה אות
עליכם יעיק ידיד באיבוד הקשור מאורע

 להצטיין עשוי בתולה מזל בן השבוע.
להישגים. זו בפעילות ולזכות בספורט
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 ן נכון זה, את תעבור שלא חשבת !אוף

 הגיע לא עדיין אבל
עכ רק להירגע. הזמן

 לכל זקוק אתה שיו
 ולכל שלן כוח״הריכוז

גדי, בת שלן. העצבים
רו בידיים. עצמן קחי

חשוב, דבר הם מאנים
עדיפה. בריאותן אן

 יגרום משפחתי קשר
בלתי־צפוי. לעונג לן

 בייחוד משפעת היזהרי
 תכלת. לבשי גדי, בת זו. בעונת-מעבר

* + +
 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים

 המתח, להפגת יעזרו לא
 ל־ לך יגרמו רק אלא

 הימנע במיוחד דפרסיה.
 יום עד מאי־נעימויות

להר תתחיל אז ראשון,
הת המתח. בהפגת גיש
 לך סבלנות. בהרבה אזר

 רציני, טוב, סרט לראות
ותי חברה, עם או לבד,
 הנאה לך שצפויה ווכח

ירוק. ליבשי רגילה. לא
+ + *■

 על להתגבר לן תאפשר רוחנית עירנות
ובלתי־צפויות. צפויות התנגדויות מיני כל

יבו אם מבריק, רעיון
לעו תיכנון על־ידי סס

 את לעצב עשוי מק,
בצו הציבורית עמדתן

 טרם בהן ובמידה רה
 טוב שבוע זהו נתנסית.
 התופרת אצל לביקור

 אל בתצוגות-אופנה. או
ידידים. על תסמון

 הכל את עשה
ידין. ובמו בעצמן

ר 20 א ו נ  - בי
ר ז8 א רו סנ ב

ר 19 א רו ב פ ב
ס 20 ר מ ב

רצחה לא המישטרה
)17 בעמוד (המשך

 כל הזה? המחורבן הנשק בגלל אחריכם
 משאיר אני מחר. תבוא לי אומרים יום
 והולן!״ כאן הנשק את

 תקיפות. סימני לגלות הסמל החל כאן
 לא ״אתה לאריק, אמר הוא ״אדוני!״

הבי זה את תיקח נשק. שום כאן תשאיר
 לא רוצה. שאתה מהי זה עם ותעשה תה

 קצת.״ עוד זה את תחזיק עם דבר לך יקרה
 את עצמו על שוב להעמיס נאלץ אריק

למכונית. ולחזור הקטן הנשק מחסן
ד ו כ ל י מ  ה

אייזיק של
 בפתח־תקוה המישטרה תחנת ך•

 התחנה בפתח אייזיק רב־סמל עמד ■4
 המטען מתא מוציאים אנחנו כיצד וראה

והכדורים. הקלשניקוב רובה את במכונית
אפ ותיכף חשדני במבט בנו הביט הוא

 אמון בנו נותן לא שהוא להבחין היה שר
 חשודים טיפוסים כנראה לו נראנו רב.

 איזה להודות. צריך בצדק, די ומפוקפקים.
 אחת־ בשעה מסתובבים הגונים אנשים
 ביד קלשניקוב רובה עם בלילה עשרה

מישטרה. תחנת ליד ועוד
 איי־ רס״ל סיבן זה,״ את לוקח לא ״אני

שיניו. בין זיק
 להחזיר שצריך בעתונים כתוב היה ״אבל

ל ניסינו חוקי,״ בלתי נשק למישטרה
אותו. שכנע
 כתוב,״ שהיה מה אותי מעניין לא ״זה

תבו עכשיו. מקבל לא ״אני אייזיק, פסק
 עשר.״ שעה אחרי מחר או

 שעה אחרי מחר לפנות צריך ״למי
שאלנו. עשר?״
 תבקשו אלי! לפי? אומרת זאת ״מה

 אייזיק!״ רב־סמל את
ה את לקבל יכול לא אתה למה ״אז

עכשיו?״ נשק
 איי־ חייך תורן,״ קצין אני עכשיו ״כי

בשביל אפתח לא ״ואני נצחון, חיוך זיק
 לכם? חושבים אתם מה המשרד! את כם
 עם להסתובב עכשיו עד פחדתם אתם? •מי

 ימים!״ כמה עוד תפחדו הנשק
 מגבוה בנו והביט ראשו את זקף הוא

 של המיטען לתא הנשק את כשהחזרנו
 מזה קשה עוגש שאין ידע הוא המכונית.
 כל להסתובב חוקי: בלתי נשק למחזיקי

 הנמצאת ישראל, שמישטרת בפחד הזמן
אותם. תתפוס מקום, בכל

 איי־ קרא עינת!״ מקיבוץ בטח ״אתם
 אחרינו. זיק

 פתאום?!״ ״סד,
 אייל?״ מקיבוץ אולי ״אז
!״״לא

 תסדרו!״ לא ״אותי
 המישטרה של החניה ממיגדש כשיצאנו

 מספר את רושם אייזיק רס״ל את ראינו
 ״החוק לעברו, צעקנו ״היי!״ המכונית.

להזד בלי נשק להחזיר שאפשר הבטיח
 המספר!״ לפי אותנו תזהה עכשיו הות.

 כשעזבנו אחרינו אייזיק חייך ״נכון!״
התחנה. שטח את

 אי־ כבר ידענו, הזה, הקלשניקוב עם
 זה הלילה. דבר שום לעשות יהיה אפשר

אייזיק. רב־סמל של המילכוד היה
 הרפתקה
ם סו ח מ ב

 דרכנו עשינו ומאוכזבים יואשים **
ש מחשבה תוך לתל-אביב, חזרה

 שלל קלשניקוב עם לישון לשכב נצטרך
 הופיעה כשלפתע מצפוננו, על חוקי בלתי

צפוי. בלתי מכיוון הגאולה
ה ליד אותנו עצרו הג״א אנשי שני
 גהה. צומת בקירבת המשטרתי מחסום

המכו דווקא להם נראתה המכוניות מכל
 בצד אותנו העמידו הם חשודה. שלנו נית

המכו ואת הניירות את לבדוק והתחילו
 בתא הנשק את יגלו הם ״עכשיו נית.

 המחשבה חלפה הסתבכנו!״ — המיטען
ש למרות שוא. בהלת זו היתד, בראשינו.

 לבקש טרחו לא הם מאוד חשודים היינו
המיטען. תא את לפתוח מאיתנו
 אין במצלמה. שוב •הבזיק הצלם אלכס

 כמו מישטרה אנשי להקפיץ המסוגל דבר
 צץ לאדמה מתחת כאילו מצלמה. של בזק

 הצלם: על שהסתער מישטרה, סמל לפתע
 !״מישטרתי מחסום זה לצלם!״ ״אסור

 תא את כשפתחנו אותו להרגיע הצלחנו
ש הנשק מחסן את לו והראינו המיטען
 לו, סיפרנו חוקי,״ בלתי נשק ״זה בתוכו.
 אותו.״ לך למסור רוצים ״אנחנו

 בהנאה השוטר אמר בבקשה,״ ״בבקשה,
 בו. שנותנים האמון על שמודה כמי גלויה,
 בסדום. אחד צדיק שהתגלה חשבנו לרגע

מנהיגות. הסמל תפס הנשק!״ את ״חנו

ו רישום רוצים אנחנו אבל ״בסדר,
אמרנו. קבלה,״
 השוטר, אמר אחר,״ משהו כבר זה ״או,

 ניידת.״ להזמין צריך אני זה ״בשביל
 לו. הצענו ניידת,״ באמת תזמין ״אז

 אתם ניידת? עכשיו אמצא אני ״איפוא
ו רמת־גן למי׳שטרת תסעו מה? יודעים
 הנשק.״ את שם תמסרו

 ב־ כבר שהיינו לו, לספר רצינו לא
 ועל העצה על לו הודינו רמת־גן. מישטרת
אח ניפנף הוא הלאה. והנדשכנו ההדרכה

 ודאי, הכוללת למשימתו, וחזר בידו רינו
 בלתי־חוקי נשק תפיסת גם השאר, בין

במכוניות. לתל-אביב המוברח

 שוכנת הרצליה מישמדת ח;ת ך*
 נידחת. בפינה הראשי, מהכביש הרחק 1 1

 לא אם להם. יעזור ״לא •החלטנו, ״כאן,״
 ונברח, אותו נשאיר הנשק את לקבל ירצו

 במה זה. בגלל אותנו יעצרו אם אפילו
 בהפקרת אותנו: להאשים יהיה אפשר

 מישטרה?״ בתחנת חוקי בלתי נשק
 בחיוך פנינו את קיבל צעיר שוטר
״בבק חצות. אחר היתה שהשעה למרות

הסת מקבל.״ כבר ״אני אמר, הוא שה,״
 טופס, נטל החדש, ההודאות בלוח כל

 נתן הנשק, את נטל בשקט, אותו מילא
 כאשר התווכח ולא יפה תודה אמד קבלה,
להזדהות. אריק סירב

אלימה עיר
 יושב בתל־אביב, אסתר בקולנוע מוצג
 לשוא ממתין דיזנגוף, בכיכר לביא אריק

שבידו. הרובה את לו למסור כדי לשוטר

 ״אתם ביטון, יצחק רב־שוטר אמר ״כן,״
 הרבה היום לנו החזירו הראשונים. לא

 קלשניקובים. כולם עשרה. אולי נשק. כלי
 רק נורמלית.״ לא הצלחה הזה לנשק יש

הת התהליך כל את ביסון שסיים אחרי
 לנו הראה הוא משנתו. שלו הסמל עורר
 ערב: באותו שהוסגרו הנשק מכלי כמה

סמיונוב. ורובה טוטו, כדורי של אקדח
 הרגשת הרגשנו לתל־אביב כשחזרנו

 איך זה להבין יכולנו שלא מה הקלה.
יוד חוקיים הבלתי כלי־הנשק מחזיקי כל

 מסכימים הרצליה במישטרת שרק עים
נשק. לקבל השוטרים

ישר מישטרת על תלונות לנו היו לא
ו האדם כוח מצוקת שבגלל הבנו אל.

 מסוג־ לא היא בשוטרים, הנורא המחסור
 בלתי נשק לקבלת שוטרים להקציב •לת

 לרחובות בלילה להוציא או מאזרחים חוקי
אחד. שוטר אפילו תל־אביב
 רחוב בקצה לתל־אביב, בכניסה טעינו.

 לילה. במשמרת שוטר עמד המכבי, יהודה
 היו הרחובות בלילה, אחת היתר. השעה
 הוא במרץ. עבד הוא אבל ריקים, כמעט

 על דו״חות ורשם למכונית ממכונית עבר
אסורים. במקומות חניה

1823 הזה העולם


