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האמת לעולם אי&רת
,ישראליים אישים שגי

מכבד; זה שנפטרו
 ?סור מתבקשים

רמקרקעין. רשם ??ישנת
 הוא ברול שהקדוש לסדר אפשר איד
 גרבוב־ מאיר לה״ה זמנית חופשה יעניק

 אצל שייכנסו כדי פינקס, צבי ודוד סקי
 ויסדי־ דרום, מקרקעין רשם גורן, אבישי

 פתוח שהותירו עניין ויסגרו אצלו רו
הבכאי בעמק

 ה־ הטאבו אנשי מתייחסים זו לבדיחה
סר והא־ראיה: הרצינות. בכל תל־אביבי

ז״ל ארגוב
— למתים פנייה

נ

¥

 גרבובשק' מאיי ה׳׳ד,
פנקס. צני. ודוד

 בהתאם הודעה בזה לכם ניחנת
 המקרקעין לתקנות ב׳ 63 לתקנה
 כי 1969—תש״ל ורישום) (ניהול
 הר־ המשננתא הוב אצלי הופקד
 סיום 3907 שטר לפי לזכותכם ישופר■

 המשנה חכירת זכות על 31.3.4*
 1033 בחלקה שבק ואולגה יוסף של

.6043 בגוש
 ללשכתי לסור מתבקשים הנכם

כ החוב סכום את לקבל מנת על
 ה־ הפטר שטר על ולחתום. אמור

חא. כנ  מיום יום 15 תוך וזאת מ/
 זו. הודעה 010*6

/  גורן א. /
/ מר״־קעיו רשם /

4.10.72 מיום ,,שערים"
דתי עתון באמצעות —

 ורב־הת־ הידוע בעיתון שהתפרסמה דעה
 לישנא: כהאי שערים, פוצה,

 צבי ודוד גדבובסקי מאיר ה״ה ״לכבוד
 בהתאם הודעה, בזה לכם ניתנה פינקס.
ורי (ניהול המקרקעין לחוק ב׳ 63 לתקנה

 חוב אצלי הופקד כי ,1969—תש״ל שום)
 שטר לפי לזכותכם, הרשומה המשכנתא

 חכירת זכות על ,31.3.48 מיום 3907
 בחלקה שבק ואולגה יוסף של המישנה

.6043 בגוש 1033
 על ללישכתי, לסור מתבקשים ״הנכם

ולח כאמור, החוב סכום את לקבל מנת
 תוך וזאת משכנתא, הפטר שטר על יתום

 זו.״ הודעה פירסום מיום יום, 15
 אם גורן אבישי משנשאל חיוך. ללא

 את לקיים יתקשו השניים כי לו ידוע
 השיב: הנתונים, הימים 15 תוך בקשתו

 אלה ברירה. לי אין אבל יודע. ״אני
 עסק. לי ייש ואיתם המשכנתא בעלי
 ליורשים.״ במודעה מתכוון אני בעצם
 י ליורשים ישר לפנות לא ,מדוע אז

פתרונים. אין לגורן

 בשערים, דווקא המודעה פורסמה מדוע
 אם שספק אגודת־ישראל, פועלי יומון

 גרבוב־ האדונים אותו קראו בחייהם גם
 י במותם שכן כל לא ופינקם, סקי

 העיתונים דרך לאנשים פונים ״אנחנו
 ופינקס גרבובסקי לקרוא. עלולים שהם
 מפרסמים אנו ולכן דתיים אנשים היו
 את דתי.״ בעיתון אליהם הקריאה את

 מסתבר חיוך. של צל ללא גורן אמר זאת
פשוטה. בודות אלא ציניות, זו שאין

ארגוב, לימים ז״ל, גרבובסקי מאיר
 1946ב־ הוועד־הלאומי הנהלת חבר היה

 המוניציפאלית המחלקה את שם וניהל
ה חבר אף היה הוא המדינה. ושירותי

 חבר מדינת־ישראל, '-של הראשונה כנסת
 הפנים. ועדת ויו״ר החוץ־והביטחון ועדת
 העלה ולא מסור מפא״י חבר היה תמיד

 לפועלי אותו יגיירו -שבמותו דעתו על
אגודת־ישדאל.

 שהיה מי המפד״ל, ממנהיגי פינקס, דוד
ב קרא ישראל, בממשלת התחבורה שר

שערים. את ולא הצופה את עיון
 אלה ציבור אישי לשני מה לקפח. לא

 שבו, יצחק עורד־דין מסביר ולמשכנתאי
 בהן העיסקות את בשעתו שערך האיש
 :האדונים שני עורבו

 כמו מוסדות לנו היו לא ימים ״באותם
 בכלל מישרד־השיכון. של להלוואות הבנק

 ולכן אחראיים. גופים מאוד מעט היו
 מונו משכנתא, במתן צורך היה כאשר

 קרן של נאמנים שהיו ציבור, נבחרי לכך
ה את שחילקו אלה והם המשכנתאות,

לנזקקים. אותם והילוו כספים
 בעניין ופינקס גדבובסקי עם היה ״כך
 באחת זמן באותו שניבנו לפועלים דירות

חיפה. של הקריות
 היושבים -שאחד זה היום שקורה ״מה

 המשכנתא את סידר לא שעדיין בדירות,
 את למכור מבקש וגרבובסק*, פינקם של

להעבי יוכל החדש שהדייר וכדי דירתו,
 מ־ נקייה להיות חייבת היא בטאבו רה

 המודעה.״ פורסמה לכן ,מישכונים.
במרו שהיושב לוודא צריך רק עכשיו

מנו ופינקס, שארגוב אישור, ישלח מים
המודעה. את קראו אכן עדן, חתם

בחירות
ודר.ם?1( הנשיא ■היו־. מ■

 בישראל תושבים אלפי
 הבא בחודש יבחרו

אמריקאי. בגשיא
 בית־ דרך עוברת הבית־הלבן אל הדרך
 האוניברסיטאי והקמפוס בסביון הסטייק

 תומכיהם סבורים לפחות כך בירושלים.
 לנשיאות המועמדים שני של הישראלים

מק־גוברן. וג׳יורג׳ ניכסון ריצ׳ארד ארה״ב,
 בימים מנהלות התומכים קבוצות שתי

 הנתינים ציבור בקרב מסע־בחירות אלה
 כבר היתה כאילו בישראל, האמריקאים

 ארצות־הברית: •של 51ה־ המדינה ישראל
 שיחות חוגי־בית, אסיפות, מנהלים הם

 בכתב הסברה חומר ומפיצים טלפוניות
בישראל. ארצות־הברית אזרחי בין

 בשאלת נחלקות הקבוצות ששתי כשם
 כך — לנשיאות המועמדים שני כישורי

 את שונה באופן מהן אחת כל מעריכה
ב השוהים האמריקאים האזרחים מספר
אלף. 50 :אומרים ניכסון אנשי ארץ.
המצ מספר את מעריכים מק־גוברן אנשי
בלבד. אלפים בעשרת בישראל ביעים

ת כו ל סי  העצבים מרכז לכן. בכחו
 הסטייק בבית מצוי בישראל הרפובליקאי

 מתנהלת ״אצלי בסביון. מייסון ברני של
 אומר הערב,״ עד מהבוקר פרופוגנדה

 שנותיו ארבע אף •שעל ),48< מייסון בדניי
 ״תיירים אנגלית. לדבר מעדיף בישראל,

נכנ מסביון, להתרשם הבאים אמריקאים,
 — אוכלים הם ובעוד אצלי, לאכול סים
 ניכסון.״ ריצ׳ארד של בזכותו מדבר אני

 שמורה אינה הרפובליקאית התעמולה
 הנתינים ילדי בלבד. הסטייקיה לתחום

 וירושלים סביון בכפר־שמריהו, האמריקאים
 סיביות חולצותיהם בדש השבוע נעצו

 שלו הבחירות ממטה שהגיעו ״ניכסון״,
 כחול־לבן, הצבועות הסיכות בארד,״ב.
משמ והין ואנגלית, — עברית כתובות

 ניכסון של היהודיים תומכיו את גם שות
 להשפיע נתבקשו ילדים אותם באמריקה.

 ״פעל אשר בנשיא יבחרו כי הוריהם על
 גם הנשיאים מכל יותר ישראל לטובת
תומכיו. כדברי יחד,״

 סבורים בישראל ״ניק״ של אוהדיו
 ב־ הבוחרים מקולות אחוז 80 יקבלו כי

)30 בעמוד (המשך
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 בל- בספיות הוצאות
לג עומדות תי־צפויות

 בפני לעמוד לך רום
 :דאגה אל מביך. מצב

 קשה, המצב אומנם
 ממנו תיחלץ אתה אך

 היותר בעתיד בכבוד.
צעי לך צפוייה רחוק

ב קדימה ניכרת דה
 יחד הכלכלי. מישור

 הזאת, ההתפתחות עם
ל הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא

המכ היפה. המין בנות בקרב הצלחתך
לו עני ומרגיז. מפתה — שקיבלת תב

יעזור. שזה ותראי ובאדישות, בקרירות
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 אלה בימים זכית אם
שמ הגורל של לחסדו

באמ אליך דרכו צא
 דע היפה, המין צעות

 הוא לכך שהגורס לך,
המקרין ונוס הכוכב

מזל בני על ישירות
 לוויכוחים צפה ״שור״.

מעבי עם צפויים לא
לעו שישי. ביום דיך
 ראשון ביום זאת מת

 ולסחבת לדאגה פיתרון להסתמן יתחיל
הוריך. ולבית לביתך הקשורים בדברים

עלו השבוע. חשובות לקניות תצאי אל
ושעל. צעד כל על אותך לסדר לים

 גם לצחוק יודע אתה
ה ז עצמך חשבון על

הזדמ לך תהיה שבוע
ל תיתקל :לכך נות

 בו שיש מביך מצב
 ההומור. מן הרבה
 מצו- שבוע זאת, מלבד

 ההצלחה, הכסף, :יין
אהב וסתם האהבה

 אלה כל — הבים
 בן־ ,אחריך מחזרים

 אחריך, ובייחוד תאומים,
וש ראשך, יסובב לא שזה רק הזהרי

מוגזמת. בצורה הכל את תנצל לא

—
בת״תאומים.

!ו־ה׳ ד׳ מיום הזהר
אגו־ את תפסיד אחרת

 לאחר האחרונה. רתך
הבעיות, את שפתרת

 יכול אתה אלה, בימים
 במרץ־נעורים להתייחס

 דינאמי זינוק : מחודש
 הצלחת את לך יבטיח

ב בייחוד פועלך, כל
ה השבוע של א׳ יום
 אתה ושבת ו׳ בימי בא.

 כי אס מעניינים, אנשים של שורה תפגוש
 בהם המהותיים הדברים לגבי חשובים לא

ואפור. תכלת לבשי :בת־סרטן עוסק. אתה

 אם — מצויין שבוע
 ואם אותו לנצל תדעי

 עצמך, את תנטרלי לא
הכו דווקאיזם. מתוך
 פגי- על מבשרים כבים

 ופגישות-כיס, שות״לב
 — המישורים ובשני

 קטנות הצלחות על
 יכול אתה וגדולות.

 לפתע, עצמך, למצוא
 לא בו חדש במצב
מחדש אותו בדוק רצית.
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ישתנה. אולי

 רגישה עדןנה, תקופה
מו ורבת־התפתחויות.

ב לגמרי לשקוע טב
 מאשר המאורעות, תוך

 עם הצד. מן לעמוד
 קצר־טווח תיכנון זאת,

ד׳ ביום עיניים ובהיר־
פי־ לקצור לך יאפשר

 בת ממושך. זמן רות
 מסוגלת את :בתולה

הש־ ,עליהם להשפיע
 שתהיי בתנאי תרצי. שרק כמה שבוע,

 מלאת־הומור עצמך, בתוך מכונסת אדיבה,
 בטיולים הרבי מדי. גלוי יהיה שלא אך —

 חשת שאת העייפות אף על הטבע בחיק
מעבר. תקופת זוהי דאגה, אל האחרון, בזמן
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 אף ועשוי לך, יעזור לא רגש־הנקמנות
ל לתוכניותיו להזיק
שי מכתב רחוק. טווח
 בת ה׳ ביום אלייך גיע

 אותך יכעיס מאזניים
תש כי שמוטב כל־כך,

 את אחדים ימים קלי
 תנקטי בטרם נוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

 לכאן. או לכאן בה,
 ספק אין זאת לעומת

הש את לנצל שאפשר
 הבעיות. את מחדש בו לשקול :הזה בוע
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 ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
שני. ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע

 עבורך יהווה גם הוא
 תקו- לפתיחת סימן

 אין חדשה. פת־חיים
הע את למחוק צורך

 לבנות השתדלי אך בר,
 כוח יותר. טוב עתיד

גובר. שלך השיכנוע
 את מוצא אומנם אתה
 יחד אך מבודד, עצמך

 ובעל מאושר זאת עם
 אפילו בלתי-רגיל. כוח

אותך. יכבדו תשפיע,
¥ ¥
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 את אס אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נו,
 המצווה כל את עושה
 ממונייך על״ידי עלייך

 — שלך הבוסים או
 על (בזמן) הפסדך יבוא

ובהת (ביוקרה שכרך
 עד !ןזבזבז אל קדמות).
 חייב אתה הבא לשבוע
ובהח בהוצאות לקמץ
זו זאת, לעומת לטות.

ל מצויינת תקופה הי
 לחשוב תוכניות, הגות

חום. כלל, בדרך לבשי חדשים. דברים על

0־11* 1

יויי!
 בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
חיי והמקוריות הדימיון בי זכור במה.

לרגליך, נר לשמש בים
הזהי מן יותר הרבה

הקפדני. והתיכנון רות
 תתעלם אל זאת, עם

 ודאג הרגע מדרישות
 עם לחינם לריב לא

רכי ומתחריך. ידידיך
 דברים או ציוד, שות

לעבודתך, הדרושים
השבוע. מאוד, כדאיות

 את העדיפי :גדי בת
 הלבן. על והשחרחר הבהיר על הכהה

¥ ¥ ¥
כיש נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי

 שלו בחיי־האהבה לונות
לג אופן בכל צדק, —

 באמת אתה אם ביך.
 לבסס תוכל כי מאמין

 תוך הכלכלי עתידך את
 — האזארד מישחקי
 יהיה כדאי אך בבקשה,
 צעדיך. כל שתשקול

לפ עתיד אתה השבוע
ש חמודה, נערה גוש

ה את בפניך תעמיד
 הפוקר. במשחק או בה שתבחר או : ברירה

★ ★ ★
 בי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 נדרש אתה בקלות. לך בא לא דבר שום

מא להשקיע אחת לא •
 עומדים שאינם מצים
לתוצאות. יחס בשום

שעיסו־ דגים מזל בני
בידי קשורים קיהם

יו ברי-מזל יהיו הם,
 שייוולדו ילדים תר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 וב- מעולה בבריאות

לר מעל אינטליגנציה
 מאורע גילם. של מה

השבוע. עליכם יעיק ידיד באיבוד הקשור
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