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* גוערת העגודה  וי
 די תוצאות אפילו

 לעגודתך, מפתיעות
 שאתה החמולה אפל

מחשי סביבן, מקים
 מד- שאתת אותך דה
 העבודה על יותר בר

 אותה. מבצע מאשר
 שבולם היחידי הדבר

תן ומרסן ב היא או
המצבי שותפתך עצם

התור נקודות על הזמן בל בפניך עה
בדבריה. חניון הרבה יש שלך. פה
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 יצר לרסן עליך יהיה
 להגיב מנת על מסרים
 או מיליס על כראוי

אחריס. של מעשים
 בחלומות תידבק אל

מבז אתה — אבודיס
תו ללא זמנך את בז

 ליטול עליך יהיה עלת.
 שלבן- במצבו אחריות
 קצת קשיש. משפחה

 תזיק לא גמישות יותר
 ביותר לעסוק כשתצטרך במיוחד לך,

אחת. ובעונה בעת אחת מפעולה
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 במר- העומדת הבעיה
 בן״תאומים, השבוע, בז

 בל בריאותך. היא
 לשיפורה תעשה אשר

 אשר כל מעויין. —
 לפגוע העלול תעשה

ה מן מסוכן — בה
ל לרופא, גש רגיל.

 ואל שיגרתית. בדיקה
 פוליסת- את תזניח

 הצלחתך בגלל הביטוח
 הפתעות לן נכונו והאמנותית. העיסקית

מס״הכנסה...! אן הפיננסי, במישור גט
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ולעדנח־חושייך חך,

אי הנכונה הדרך לא.
בפר הכל את להגיד נה

 למקו־ לא אף צוף.
 עם ביותר. אליך רבות

לנ חייבת את חברות
 על־ דיפלומאטיה. הוג
 בני־ על שנוא שזה אף

 שינאת״מוות. הסרטנים,
ם: עם גם  בייחוד זרי

עבו והמספקים הבוסים
לרו להבין חייבים דות

להבינם. צריכה את
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 ביותר; מעורפל המצב
ב לגשש תמשיך אל

 דרוש אלא — אפלה
 ביצוע ותבע הסברים,
 לך שיעזרו החלטות

תן ולסובבים  לצאת או
 אתה אם הסבך. מן

 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 ויותר קשוח, פחות
 זה מסוג צעד גם נוח,
 — לביאה לעניינן. מועילה לתזוזה יגרום

 את הופעתן. נושא את לאחרונה הזנחת
 כרטיס- היא שחופעתן יודעת, אינן ודאי

זאת! נצלי - יפה את אם שלן. הביקור
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האחרו בשבועות כמו
 המרכזיות הבעיות נים,
 חוסר־כסף :הן שלך

הפי־ במישור ושיעמוס.
מו־ רגיעה. אין נאנסי

על לחשוב שתתחיל טב _
מעיפו־ קיצונית חריגה די'

אי־עיסו־ או — קך
 אם הרגילים. — קיך
המצב, את תשנה לא

 להיתקע עשוי אתה
בתו בת הרומאנטי, במישור לצמיתות.

 הקצרים לרומנים רב טעם עוד אין לה,
 קצת משהו על תחשבי שמא והקלים.

? יותר ני  האדם דווקא שני, מצד רצי
כלל. <ך מתאים איננו הרבה, המדבר
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 — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 בן־ כסו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל

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

 כדי לפעול כיצד שתדע
 מילחמה־שערה להשיב

ה פני את למנוע או
 :מאזניים בת רעה.

 עלולה קנאית חברה
 אך מסך. אותו לקחת

ב לך חשוב הוא אם
 חשוב אם או — אמת

'־- — אותה לסדר לו
 סגול. או ורוד לבשי מתוק. לברנש תזכי
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 יותר טובים שבועות הרבח מכיר איני

בטבע, מרגוע למצוא
ובד חדשים, באנשים

 שבוע זחו יפים. ברים
 מוקדש להיות שצרין

ו לעבודה :חצי-חצי
להס בייחוד לבילוי,
בתע ביקור תכלות,

בזה. וכיוצא רוכות
 כל את תשקיע אם

ה משני לאחד הזמן
 אם תינזק. — תחומים

 לן. לזקוקים נזק תגרום — לדאוג תמשיך
¥ ¥ ¥

 המיקצועי במאבקך חדש פרק פותח א׳ יום
 מסביב להסתכל תדע אתה אס האישי. או

 לשקול שתקפוץ, לפני
 ולא האפשרויות כל את

 להתנגשויות להיכנס
־ עקרות סי לך יש י
להר מצויינים כויים

 עם פגישה לכת. חיק
תו בהירת־שיער נערה

 לבחירה אותך ביל
להח תצטרך מביכה.

תפ אחרת :ומהר ליט,
רומאנ הזדמנות סיד
 הדגש את לשים עליו מאוד. גדולה טית
הקבוע. מגוריך למקום מחוץ פעילות על
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 באוזנין שהשמיעו מכוערים חשדות
 ומצוי מבוססים, אינם הצעירים, שכניו

 מאוד עלוב גרעין בחם
 הנזק אן אמת. של

מא עשה נגרם; כבר
ב לתקנו, עליון מץ

 אבוד יהיה המצב טרם
 ילמד זה לחלוטין.

ש לקח, להבא אותן
בדו לכל להאמין לא
באוז המושמעת תה
 לאמת ולטרוח ניך,

 אתה בטרם דברים,
לבנים. בגדים לבש
¥ ¥

 הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
 בלתי־שיגרתית, וגם

שע בשבוע כמו ממש
 לאסוף עליך יהיה בר.
הפי כוחותיך, כל את

 כדי והנפשיים, זיים
שיו במשימות לעמוד

 אס לבצען. עליך טל
חול על להתגבר תדע
 — שלך קטנות שות

 השבוע נסה תצליח.
 עצמך את לאנוס

כסף. הרבה לבזבז לא
¥ ¥ *

 כדאי לא זה א׳ ביום בייחוד בשקט, שב
 גם לבלוט. הטבעי רצונן בגלל להסתבן

 האחרונים הפירסומים
 דווקא לן עשו לא

 שתת- מוטב טובה.
 וב- חלב בענייני רכז

 במישור ענייני״כספן.
מט־ אתה — היצירה

 בבצורת לחוש שין
 השינוי אן מסויימת,

רו את אם בך. תלוי
 זאת דחי בהישגים, צה

בן-זוגן. מצב לכשתראי

במדינה
תחבורה

ד:3 חדש שירות  אג
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 עוזה ותיקים, ?לקוחות
גזוז. יותר באג״ד חגסיעה

 שהנהג לראות, התפלאה טופול ורדה
 לחולון, תל־אביב מצפון ,89 אובום של

 הכרטיס: בשביל אגורות 55 ממנה לוקח
 שאלה. המחיר?״ עלה זה, ״מה

 שמעת?״ ״לא הנהג. השיב ״כן,״
 אך לנהג, זאת ואמרה שמעה, לא ורדה

בביטחה. שלו על עמד זה
אגו 50 במחיר נסעתי אתמול עוד ״הרי

 ורדה. התעקשה רות,״
אתמול עד המשכנו ותיקים, ״מלקוחות

שיפמן דוכר
גרוש בחצי בדיחה

הנהג. הסביר הישן,״ במחיר לקחת
 האדיב מהיחס עמוקות התרגשה טופול
 סירבה אך ותיקים, ללקוחות אגד שמגלה

להאמין. מה משום
ב הנהג השיב רוצה,״ דווקא את ״אם

 מתכוננת אינה שהיא כשראה מופגן, בוז
גרוש.״ החמישה את לד ״אחזיר לוותר,
לש העדיפה ורדה אך הא. הא, הא,

מהאוטו כשירדה בידח. הכרטיס על מור
 ואת — 34—161 — מספרו את רשמה בוס,

ב .15,30 שעה שעבר, ה׳ יום התאריך:
לאגד. תלונה שלחה בית,

החברה: דובר שיפמן, מוטקה השיב
 להתלוצץ. רק רצה שהנהג חושב ״אני

העלאה.״ שום היתד׳ לא

משפט
היקרה *!?,הדס

בעזה, את לדפוק פדי
 גיסקי ציזה מוכגה

?חודש. ז״י 400 ?הפסיד
 רוצה שאינו מבעל מזונות להוציא איך

לשלם?
 גם לאחרונה הטרידה זו נצחית שאלה

 ה־ היתה אצלה, ).20( ניסקי צילה את
 לה היו שלא מאחר :סבוכה בכלל בעייה
 עבורם. למזונות זכאית היתה לא — ילדים
 היתד, לא — והתפרנסה עבדה שהיא מאחר
עושים? מה עצמה. עבור למזונות זכאית

 פי- לכך מצא מקרין, דרור עורך־דינה,
קצת. יקר אם גם יעיל, תרון

 ניסקי ומשה צילה לשכב. רוצה לא
 ״אבל בסך־הכל. וחצי שנה לפני נישאו

 לחטוף התחלתי שבועות כמה אחרי כבר
 זה הצעירה. האשה מספרת מכות,״ ממנו
 את מעלה צילה כשהיתה כלל, בדרך קרה

לעבוד. הבעל שעל המגוחכת הטענה
 בפניו אולסקר, אהרון המחוזי השופט

 שאכן השתכנע השבוע, השניים ניצבו
 ובזרוע רמה ביד בביתו ניסקי משה שלט

קינותיו למרות וזה, איך. ועוד נטוייה,

 מכושר סובל ״מוגבל, הוא כי הבעל של
טע אחת.״ בעין רואה ואינו לקוי, גופני
 לבשל מסרבת ״אשתי :הנגדיות נותיו

לע חייבת שאשה מה כל ולעשות עבורי
איתי.״ לשכב רוצה לא גם היא שות.

 ברחה המכות, בעקבות מחוכם. צעד
 גט. מבעלה תבעה הוריה, לבית חזרה צילה
 דמי־מזו־ צילה תבעה אז, או סירב. משה
לקבלם. הדרך את מגלה כשסניגורה נות,

ב לפסוק בית־המשפט שעמד לפני יום
 ביחידת מעבודתה צילה התפטרה עניין,

 הופיעה כאשר בבנק־הפוטלים. המחשב
הכנסה. ללא היתה כבר השופט, בפני

 השופט בידי ברירה כל הותירה לא כך,
 זכאית — הכנסה ללא אשה בעלה. ובידי

 נשואים. הם עוד כל מבעלה, למזונות
מזונות. דמי לה פסק השופט

 המפתיע לגול שהתייחס לפני לא אך
 מן להשתחרר ״קשה :90ה־ בדקה שלה

מ המבקשת של שהתפטרותה הרושם,
 מחוכם צעד אלא איננה בבנק, עבודתה
 זאת, למרות המשיב. על להקשות שנועד

לחודש.״ ל״י 250 מזונות לה פוסק אני
 פיננסית מבחינה משתלם. הפסד

 צילה. עבור טעות, מקח זה היה טהורה,
 מבעלה, עתה שתקבל 250ה* במחיר שכן

בבנק. 640 של משכורת הפסידה
 כדאית. העיסקה נראתה לצילה, אך
 במחיר משה, את לדפוק לה היה כדאי

ש עוד, מה לחודש. ל״י 400 של הפעוט
ימ שהוא מקווה היא זו, דפיקה בעקבות

 — המיוחל הגט את לה להעניק עתה הר
דמי־המזונות. את לעצמו לחסוך כדי

דרבי־חיים
עצוב זה 1*111;

גזד? בכגון, כבד
 מישקלו. בגז? — החוצה מיכאל

בחוץ. תמיד כשאר מאז,
לפ שניצב הנער אל עיניו נשא השופט

ש נאשם ״אתה הנאשמים: דוכן על ניו
במט שמשה, ניפוץ על-ידי לדירה פרצת

מודה?״ אתה לגנוב. רה
 שקל וחצי, 16 בגיל ענק. היה הנאשם

לחיוב. ראשו הניד מילה, ללא ק״ג. 135
הצעיר. את הרשיע השופט
 אנושית דרמה לשיאה הגיעה בזאת,

 — שנולד שמאז בודד, ילד של עצובה
החברה. על-ידי תמיד נדחה

ה אחרי האחרון. ברגע טרגדיה
 — מדי מאוחר כבר כשהיה — משפט

 פיו. את מורנו* מיכאל הצעיר, פתח
בבית־המשפט. סיפר שלא הסיפור את סיפר

 חניך מיכאל עדייו היה הפריצה, בבוקר
 מיצפה־יס. עבריין לנוער הסגור במוסד

הת תקופת במקום שבילה לאחר זה היה
בו אותו חודשים. שישה בת בוננות

 לשיח- עד בלבד ימים עשרה נותרו קר.
 ההנהלה, לו איפשרה במקום, כנהוג רורו.

בביתו. כבר ללון זה, בשלב
 לביו בינו ספורות שעות איפוא נותרו

 אייזנברג, משה הרכז, כאשר השיחרור,
כבדים. שקים להטעין לו \ד.ורה

מיכאל. סירב שלכם,״ חמור לא ״אני
 אותו חיכה מיכאל, עתה סיפר בתגובה,

לצינוק. להשליכו עמד הרכז,
 מנהל רוזנצווייג, זלמן כך על הגיב
 אי־ הוכה. שמיכאל לי ידוע ״לא המוסד:

 מבחינה תינוק שהוא נער, להכות אפשר
רגשית.״
ה במנוסה. פתח מיכאל כבד. פורץ

 להסתתר כדי במירדף. פתחו וחבר רכז
 והתנועה המשקל כבד הנער פרץ מהם,

 הסתתר בדרכו, שנזדמנה הראשונה לדירה
הרודפים. שנעלמו עד בתוכה

 מסרו מהדירה, יוצא שראוהו שכנים,
 זו במינו. המיוחד תיאורו את למשטרה

 שמהדירה למרות לאתרו. התקשתה לא
 מיכאל הואשם מאומה, חסר לא הפרוצה
 מה להסביר ניסה מיכאל לגנוב. בכוונה
התרשם. לא איש אך שקרה,

 הוא בשוויון־נפש. בכתפיו משך מיכאל
 ילדותו, מאז דא. בכגון רגיל היה כבר
 תבוא לא המדינה, שמרשויות לדעת למד

השו בפני גם שתק כך, משום תשועתו.
משפטו. מועד הגיע כאשר פט,

 מיכאל, סבל מילדותו למוסד. ממוסד
 לנתניה, צפונית עין־התכלת, מושב יליד

 נקלט, לא בגנון כבר הענקיים. מממדיו
)37 בעמוד (המשך

קטין. להגנת מוסווה השם •

1836 הזה העולם


