
היא מימין סוזי,שניים
שלי חתיכה כבר

להינ לדבריה, ועומדת, ניתוח עברה מה.
עדיין חוסכת סוזי, לעומת סופיק, שא.

השלמתה. את לממן כדי לגדוש״ ״גרוש

] # והומו־ צייר שהרבני, נגי |7ן
או־ ציור־דלת ליד סכסואל, •י*•*״!

הסיס גם הרבים, מידידיו־ אחד מרח תנ
 של מחשבתם פרי הן השונות מאות

ירושלמי. בשיכון הנמצא במועדון החברים

 פתאום עצוב. להם היה שלימה נה **ס
חי שנים. שלוש לפני כמו הכל היה

חטו התייחדות חשוכים, ברחובות פושים
 מהביר־ הפחד בגן־ציבורי, ספסל על פה

נטפלים. ומסתם יונים
 כתלים ארבעה בית, בלי ארוכה שנה

שבת בשלווה, לשבת יוכלו שביניהם
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 עליך. אהוב היה זה
תם אבל  שונאיס א

• בני־ כן, לא תככים, * ■ ■  י
■ הסוד את נו, !טלה ו ¥ ץ ו _ 

 יישאר זה נגלה. לא
 זאיי, לעומת בינינו.

3 במעט להתרענן כדאי 2 1 2 1 3 1■ 
ה טיולים. או נסיעות
 שימרי :טלה בת חשובה, שלך בריאות

ת הישמרי בייחוד — עצמך על  ממחלו
ת בעיקר מידבקות, מו  ציבוריים. במקו

המ הים מי כי בים, להתרחץ הרבי
 ואל בהיר לבשי טוב. עליך ישפיעו לוחים
חקי מזיק. זה חברתך. את ת
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 שאסור העובדה למרות

המ אלה על לסמוך לך
מפ הצעות לך ציעים
 יתחיל השבוע תות,

כלכלי, שיקום תהליך
שקו שהיו מכס לאלה

 כספיות בצרות עים
 סוב ביחוד רציניות.

 ובמיוחד השבוע סוף
 אינו סה׳ יו ג'. יום

:לרומאנטיקה מתאים
 תוכל אך עוינות. השפעות מדי יותר בו יש

האהבה. בשמח מוצאי־שבת, על להמר
★ ★ ★

ה מאוד. משונה ת  ׳ א
ל נהדרת הבנה מגלה

 גם השבוע. אדם בני
ת  שפכה שפגשת האח

 מהר בפניך ליבה את
חס מדי תיי ה  לזמן ב

 מכירים. שאתם הקצר
ה ובמקביל ת  מגלה א

 לנציגים הבנה חוסר
ק של הרשמיים חו ו ה

 עצמך ומוצא הסדר
ם מסתבך ת  במה שהתחילו בדברים אי

ה למתחרה תניחי אל בכך. מוי  להפר הס
ת מנוחתך. 6א ת א חס  ממה יותר לה מיי

ה תגיעי עוד לה. שמגיע מסקנ  היה שלא ל
תכלת. לבשי לדאוג. מה על לך

¥ -¥■ ¥
סכ אידיאלי. שבוע לא
ל אורבת גידולה נה

 או למרחקים נוסעים
 גדולה עייפות ארוכים.
דב להגיד לך תגרום

 כלל התכוונת שלא רים
זה. על ותתחרטי —

 העיסקי בתחום חיפזון
רצי לנזק לגרום עשוי

 ומריבת־אוהבים ני.
להפ היא, אף יכולה,

 לכוונת־ מביניס שלא הדבקים בין ריד
ומחוזים. מצבועים הזהרי הכוכבים.

* ★ *
מו־ לא הכספי הגרעון

₪ לטוי זה משעמם. קצת ! ] 
תו נצל בה.  לאגירת או
ת כוח ת לקרא  הבאו

 ידרוש והחודש מאחר
ת  הניתוח כושר כל א

אלי טלקטו  שלך, האינ
ת ספ תו  לא למידה ב
 שתוכל, כמה עד אומץ־לב. של מבוטלת
ת התרחק  העיוני בצד והתרכז מאלימו

ם. של ה: החיי א  — גדולה אהבה לבי
 זה שבוע בסוף תתחיל — ומכאיבה

האושר. תחילת זהו דרכך. את להאיר

★ ★ ★
ביותר; מעורפל המצב

ב לגשש תמשיך אל
 דרוש אלא — אפלה

 ביצוע ותבע הסברים,
ול לך שיעזרו החלטות
 מן לצאת אותך סובבים
 ממונה אתה אם הסבך.

 מוטב — אחרים על
 פחות תהיה שהשבוע

 גס נוח, ויותר קשוח,
ל־ יגרום זה מסוג צעד

 בתולה: בת לעניינך. מועידה תזוזהתזוזה
 את הופעתו. נושא את לאחרונה הזנחת

 החיצונית שהופעתך יודעת, אינך ודאי
 — יפה את אם שלך. כרטיס־הביקור היא

זאת! נצלי

ב צ ע מ

מאזנ״ם

מו אינה הסתבכת, בה הטיפשית המריבה
 מצב־רנחך. את ומקלקלת אחד, לאף עילה

 ולעיסוק יופייך, לטיפוח זמן להקדיש נסי
 את כתפייך על לשאת במקום בתחביבייך,

 הזה. העולם בעיות כל
 השבוע סוף לקראת

 קשר לנתק עלולה את
 בעיקבות חשוב, אישי

שהוש מעשית בדיחה
בנוכ באוזנייך, מעה
יפ שלדעתך אלה חות
מוט בצורה אותה רשו
 זאת, תעשי על עית.

 זה בסופו־של־דבר, כי
 השבוע ישתלם. לא
לקניות. תצאי אל
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יש עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר

האישי. הכספי מצבך על קשה בצורה פיע
מ היזהר לכך, בקשר

נמה מעשים לעשות
ה עליהם רים, ת  א
ט עלול תחר  מאוחר לה

 תתבייש אל יותר.
 ידידיך באוזני להודות

גרוע. עיסקך מצב כי
 תעז אל לעומת־זאת,

 מן מוצא לחפש לנסות
הכפופים בין הסבך

לד•
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 מאמינה, באמת את האם
 ב־ להמשיך תוכלי

 אפשר ? מישחק־הכפנל
 חודש, במשך לרמות

 אבל שלושה, חודשיים,
 את ולא שנה במשך לא
 הסנבביס האנשים כל

 יהיה השבוע אותך,
 לכאן להחליט, עלייך

 יהיה מי — לכאן או
 לבו־ באמת. שלך הגבר

וספור קל השבוע: נסך
טיבי.

* ★ *
 בסודי״סודות שמור יתר. מפיטפוט היזהר

כ עובד אתה עליו המיבצע פירטי את
שאתה מזה דווקא שתיזהר כדאי רגע.

במדינה

כי קשת, בת
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1^7■  לעמוד עליך יהיה לכן, ■
ל לבדך, הזה באתגר

 אם איש. של גיבוי לא
■0י1 * ש פ מ מ  הדפנה זרי — תצליח נ!

ת שיעטרו  קודקודך א
 מעט-מזעיר רק יהיו

 מביל תימנעי אחר-כך.אל שיבוא ממה
★ ★ *

הת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין כוונת

 מגע חם, הוא הברזל עוד כל — להלום
 תוכי את הולם חברתי

 ביום בייחוד ניותייך,
 שהוא השבוע, סוף רד,
 אבל החדש. הירח גם

תס לא אס תעשי טוב
 על יתר־על־המידה מכי

 על לא וביחוד אחרים
יו הטובות חברותייך

 אינך בחורים טל תר.
 וכה, כה בין סומכת
מהם, שאחד למרות

 לכיוון שלך הפעילות
ם קונסטרוקטיבי. ת  א

ת למצוא עלולים  א
בס מעורבים עצמכם

אה. של צינה תצט קנ
 כדי משהו להקריב רך

חס לזכות  הנראה בי
לשי ביותר חיוני לך
 הנפשי המשקל נוי

כתו המתערער שלך,
הר- הפעילות מן צאה
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)29 מעמוד (המשך
באול כבר נוצרו אלה אך זוגות. הרבה
הקליטה. במרכזי או פנים

 לעורר הצליח לא הגדול, סולימן אפילו
 לא אם בקול תוהים החלו רבים הקהל. את

 על הוכרז 9.30ב־ המקום. את לעזוב כדאי
 שמשהו תקווה היתה המונית, הרקדה
 חמש בדיוק נמשכה ההורה יתרחש. אמנם
 מלאים) (באורות בטאנגו הוחלפה דקות,

 חמש עוד דקות. שלוש בדיוק שנמשך
 וואלס ישראליים, ריקודי־עם של דקות

 הקצבים התחלפו, הריקודים דקה. של
 כולם — כרגיל הכל היה בקהל השתנו,

הצבעוניים. באורות ובהו בדומייה ישבו
 חג של סופו על הוכרז ,10 בשעה
 למשאית עלתה עולים קבוצת כל ,הכרמים.

 כעולים, ישראלים שלה, לאוטובוס או
למשעי. מאוכזבים ה״חג״ את עזבו

עיריות
ם גביית סי  - מי

ה או ט חי !ס
בגב למלאכה במרכז הדיירים כל כמו

 ),52( שדה רודה גם כבר התרגל עתיים,
לבי המתכת, בענף קטן בית־מלאכה בעל

 של פעם, מדי הבלתי־נמנעים, קוריהם
 האחרון שהביקור אלא העירייה. פקחי
כבר. המנוסה בשבילו, אפילו הפתעה היווה

שהו הפקחים חוליית צרות." ״יהיו
 ביקשה טופס, לו הגישה בביתנו פיעה
 המיסמך את נטל רודה עליו. לחתום ממנו

 :דלהלן היצירה את קרא ל־דיו,
 כך מס. יחידה בעל מטה, החתום ״אני,

אלי פונה בגבעתיים, המלאכה במרכז וכך
 את ובמקומי בשמי לבצע ומבקשכם כם
המר בשטח והאחזקה הנקמן עבודות כל
ב חודש מדי היחסי בחלקי ולחייבני כז,

 ״— החתום על באתי ולראייה חודשו.
 לראייה החתום, על לבוא סירב שדה

 לנקות מסוגל שהוא הודיע לראייה, שלא או
 בתגובה, הקט. ביתנו את בעצמו ולתחזק
 צרות.״ לך ״יהיו :הפקחים איימו מספר,

 ראשונה, צרה בתור חתמו." ״כולם
להי משהו חיפשו במיפעל, סיור ערכו
ונט דא, ועל הא על הזהירוהו בו, תלות

השטח. את שו
 שכנים מפי לשדה נודע יותר,' מאוחר

ב היחידות 170 בייתר ביקרו הפקחים כי
לחתום: שסירב אחד לכל הודיעו מרכז,

שדה סרבן
צרות או כסף, או

 היחידי להיות יכול לא אתה חתמו, ״כולם
חתימות. אספו זו. בשיטה יחתום.״ שלא

 קיבל ששדה ימים, כחודש כעבור זה היה
 להתחייבותך, ״בהתאם חשבון: מהעירייה

 החלות האחזקה הוצאות כי להודיעך הרינו
 מסתכמות 1972 אפריל־יולי לתקופה עליך
 הנ״ל הסך לשלם נא ל״י. 177.52 בסך
יום.״ 30 תוך

זאת, לעומת לשלם. כמובן חלם לא שדה
מח המרכז, בכל קצר. חשבון ועשה ישב
 פועלי־נקיון שני גבעתיים עיריית זיקה

 600ל־ מגיעה אינה שמשכורתם קשישים,
מ העירייה שתובעת החשבון לחודש. ל״י

 7,000בכ־ מסתכם במרכז, הביתנים בעלי
מרוויח הייתי שאני ״הלוואי לחודש. ל״י
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