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 שדרות בעיירת

?נאודת־דם. מצפים
 אוליאיו ציון שערכו ב״חפל׳ה״, החל זה

 אבו־חצירה חנינא של הקפה בבית וחבריו
 בבשר ליבם כטוב שדרות. העיירה במרכז

 גם ל״חפל׳ה״ הזמינו שאכלו, הארנבות
 הבדרן״, כ״עמרם הידוע דיין, עמרם את

בהערותיו. פעם מידי אותם שעקץ
כמו ארנבות, בשר אוכל לא ״אני !•
לעומתם. זרק כם,״
וצפרד חתולים אוכלים ״הצרפתים :•
לו. השיבו אוכלן״ לא אתה זה ואת עים,

 קצר. זמן תוך התלהטו הדברים חילופי
 ״אני הערה גם נישמעה הדוברים מבין
 התפל המישפט רקע על לך!״ אראה עוד
ל אחדות. שעות כעבור דם נישפך הזה

 הרדומה הנגבית העיירה תושבי ראו מחרת
 דם שלולית הטיפשי: הוויכוח תוצאות את

ב הגובל הכביש, את שכיסתה ענקית
 של דמו זה היה שבמקום. השחיה בריכת
דיין. עמרם
 נפגשו )29( ועמרם )21( אוליאל ציון

 הוויכוח לאחר אומלל. ערב באותו פעמיים
 לביתה ידידתו את ציון נטל הגסטרונומי,

 את שנית פגש בלילה 11 לשעה וסמוך
מין חיכה מי דיין.  לא עוד כך על — ל

הפרשה. את החוקרת המישטרה השיבה

 :במקום בו השיב סניגורו האשקלוני.
 בטלה היא רצינית. עבירה היתר. לא ״זו

 הנירצח.״ של הפלילי עברו לעומת בששים
 בשדרות, אומרים המשפט, שיחל עד אבל
 השאלה לדין. יועמדו אנשים שעוד נראה

ן למי עכשיו יחכה מי :היא ששואלים

דרכי־וזיים
ד האוצר ת ש הגוזר

 ימ3ש 18 במשך
 משכורתה הועלתה ?א

תימניה. עוזרת שד
 של שסכום בישראל אנשים אולי יש

 עבורם. תפקיד משחק אינו לירות אלף 37
 עוזרת־בית ,34 נקים, ידידה עבור אבל

 כאוצר־ זה סכום נראה מראשון־לציון,
 עתה לחלום. כלל העזה לא שעליו קורח

עב אצלו מהמעביד זה סכום תובעת היא
 וחצי שמונה־עשרה במשך כעוזרת־בית דה

האחרונות. השנים
 לעבוד כשהחלה 16 בת היתה ידידה

 הד״ר עורך־הדיו של בביתו כעוזרת־בית
 בת״א. שד״ל ברחוב גרינוואלד, ויקטור

 150ל־ אז נקבעה החודשית משכורתה
 היתד. הבית עבודות מלבד בחודש. לירות
 הזוג בצאצאי גם לטפל צריכה ידידה

 לעבוד אותה שאילץ תפקיד גרינוואלד,
המ העבודה שעות לשמונה מעבר הרבה

בני שמעו כשנתיים לפני כאשר קובלות.

דיין נרצח בל!ירכתו הכית ליד המישטרה חוקרי
נעלמה הסכין

 בתי-הקפה, יושבי עוזכת. המשפחה
יד בשדרות, והביליארד השש־בש ושחקני

 שהיה דיין, עמרם כי השבוע לספר עו
 בעבודה לעסוק הירבה לא במקצועו, צבע

ב מצוייר. הפרוטה היתד. זאת למרות זו.
 מ־ להבין היה ניתן רחבה. וביד כיסו,

 גם היתר, בין התפרנס דיין כי רמזיהם
מפוקפקים. מעסקים

 קרם דיין כי הסתבר המשטרה בחקירת
 מן מטרים 300כ־ של ריצה אחרי ארצה

 מקום מאותו לראשונה. נידקר בו המקום
 הסכין שנעלמה כשם אוליאל, ציון הסתלק

בדם. המגואלת
 דברים: שני בשדרות קרו בבוקר למחרת

 מגוריהם ממקומות ניזעקו דיין של אחיו
 כי עם קבל מודיעים כשהם הארץ, ברחבי

 בני בעוד הנורא, המעשה על ישתקו לא
הע את לנטוש ממהרים אוליאל משפחת

שלהם. הקפה בית את ולנעול יירה
 קשה לעמול תיאלץ אשקלון משטרת

 ניפ־ שלא שאלות לשתי תשובה לתת כדי
החוק שכן, בדם־קר. הרצח בפרשת תרו,
ה נמצאת היכן עדיין יודעים אינם רים

 שלא כשם למוות, עמרם נידקר בו סכין
 פרט נוספים, ראיה עדי לאתר הצליחה

אוליאל. ציון ברצח, החשוד של לאחיו
הא נקודות שתי תהיינה אלה כי נראה

 שמואל עורך״הדין הסניגור, של חיזה
 בבית* השבוע כבר טען אשר קינג,

 חייו על הגן שולחו כי באשקלון המשפט
דיין. של מסכינו תקיפה מפני

 בית־המשפט, באולם ציון הופיע כאשר
 גלעד לשופט-השלום מוכרות פניו היו

 התפרעות על פעם נעצרת ״אתה גלעדי.
השופט לעומתו הבזיק ציבורי,״ במקום

 במקום לעבוד ממשיכה שהיא משפחתה
 עדיין מקבלת כשהיא הראשון עבודתה

 לירות 50 רק לחודש, לירות 200 של סכום
 ניסו שנים, 18 לפני קיבלה מאשר יותר

ומנוצלת. מקופחת היא כי לה להסביר
 עורך־ באמצעות שלם. שהוא חצי

 ל- תביעה ידידה הגישה דגן חיים הדין
 בתל־אביב. לעבודה האזורי בית־הדין
 סכום מגרינוואלד ידידה תבעה בתביעתה

הש כל עבור כתוספת־יוקר ל״י 27,750 של
 שכרה, את לעלות מעבידיה סרבו בהן נים

 נוספות שעות 6216 עבור ל״י 9945 ועוד
 לפי שנים, באותן חשבונה, לפי שעבדה,
לשעה. ל״י 1.60 של שכר מינימום

לש כמובן, סרב, גרינוואלד עורך־הדין
 יוצ־ העוזרת ממנו שתבעה הסכום את לם

החשבו כל את בינינו ״סידרנו את־תימן.
המ ״בהסכמתה אמר, חודש,״ מדי נות

טענות.״ פעם אף לה היו לא ליאה.
 משנה, למעלה לפני שהוגשה התביעה,

 בית־המשפט במגירות להתגלגל מוסיפה
בי בה. הדיון יחל מתי יודע אינו ואיש

 בבית־משפחת לעבוד ידידה ממשיכה נתיים
 שהגישה התביעה למרות שכן, גרינוואלד.

 כזה במקרה לפטרה. יכולים הם אין נגדם,
תבי לסכום דומה סכום לה לשלם יצטרכו

 לה לשלם ממשיכים הם כפיצויים. עתה,
 עמה עשו אחד חסד אבל לחודש, ל״י 200

 תל-אביב: פועלי מועצת התערבות אחרי
 קודם יום יום שעבדה שעות שבע במקום

הזמן. מחצית רק תעבוד היא לכן
 החדש בסידור אחד קטן פגם רק יש

 בשלוש ההסתדרות: הוראת לפי שנעשה
 ידידה חייבת עובדת שהיא השעות וחצי

שעות. בשבע קודם שעשתה מה להספיק
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 כן — פכוח־ההרגל
שניהם :בוח-האהבה

 לפסים אותך מושבים
 ללכת, התרגלת בהם

 ששברת שעה גם בעבר,
 בנתיבות הראש את

 במילים עצמם. הללו
עלול אתה :אחרות
 בלתי- לאהבה להיכנס

מ בלתי־פוריה, נוחה,
 ולהיכנס — תסכלת

 שהאיש זיברי והרגליים. הראש עם אליה
 רואה שאת כפי אינו בדרכך שנפגש
 בכלל את אם אומרת, זאת — אותו

ורוד. או אדום לבשי לחשוב. מסוגלת

¥; ¥ ¥

 לדאגה תיתפסי אל
 כשתבחיני רוח ולמצב

החי בגוון רביעי ביום
 פניך על המרחף וור

 שאת המוזרה וברגישות
או הסובב כלפי חשה
 שהרגשה לך דעי תך.

 וסי מהר. תחלוף זו
זו, מהרגשה ליהנות

 ואל בעצמך שילטי אך
 את לנצל לאיש תתני

 ואהבה. חום השופעים האימהיים ריגשותיך
 את ימים לכמה דחי קצרה, היכרותכם אם

למ אליו, האמיתי יחסך בקביעת החלטתך
בו. רוצה ואת לך ברור שהכל רות

¥ ¥ ׳¥

״ שלך האישי הקסם
מ להיחלץ לך יסייע
 הדימיון מביך. מצב

 אותך חנן בו הפורה
 להיראות עלול מזלך

 אנשים בעיני השבוע
ב כהפרזה מסויימים

 עליך המציאות. תפיסת
 אכזר מלהיות להישמר

 האנשים אחד כלפי
 ביותר. אליך הקרובים

שונה. ותיראה תימוג ריגשית אכזבה

¥ ¥ ¥

 החדש העיסוקים מחזור
 קח ימין. ברגל מתחיל
 הימנע ;בידיים עצמך

ומדי מחולמנות־יתר
— חסר־תכלית כאון

ב יוצא שאתה ותמצא
 אף הבוץ, מן הדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

נכ אליה הפגישה שהן.
תת אך תתקיים, ספת,

רומאנטי. למיפנה צפה זאת לעומת אכזב.

¥ ¥ ¥

 לא דווקא המזלות
 כוחותיך אבל חיוביים,
 עצומים, כה האישיים

 שתי של צירופם בגלל
 עליך. שחוסות פלטות

 ותשקיף תתאמץ שאם
 העתיד ועל העבר על

 על תתגבר רגועה בעין
תא אל מיכשול. בל

 התכוון הוא לו: מיני
 לגמרי, אחר למשהו

 כסף לגמרי. אחר למשהו ואת
 שוב, אותו מפסיד ואתה — בא

דידן של חסרת־הזדון שגיאתו בגלל  י
אשם. בו תטיל אל ביותר. הקרוב

¥! ¥

 האהבה חיי במישור
שי יחולו בתולה, שלך,
 אל מרעישים. נויים

מחו־ את בגסות תידחי
ש למרות הנלהב, רך

 כל כלפיו חשה אינך
לע״. לזמן תני משיכה.

ש או שלו; את שנת
 בכל תשתנה הרגשתו

 יתייאש שהוא או זאת,
 למרות בתולה, בן ממך.

להתפרצויות. נוטה אתה הנוח, אופייך
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מאזניים

 היזהר — כפיים עובד או פקיד אתה אס
כב כחברים לך הנראים מאנשים

 בימים בייחוד יכול.
 אתה אם ד. עד ד־

 — החוק עם מסובך
 מאוד רע שבוע זהו

 מיש־ החלטות להחליט
 אם שני, מצד פטיות.

 — רומאן שוקל אתה
 כל, קודם תפחד. אל

 רציני. יהיה לא הוא
 נעים יהיה הוא ושנית,

 בת הפתעות. ומלא
 מדי. עיקשת להיות לא נסי :מאזניים

¥ ¥ ¥
עליך. עוברים טובים אך קשים, ימים

 אבל זאת, יודע אתה
ל עדיין מסוגל אינן

 מלוא־המא- את העריך
 משום ממן. הדרוש מץ
 האחריות את פזר בך,

 על-פני העבודה ואת
 אל ימות-השבוע. כל

 אונך בל את תשקיע
כס בל ואת אחד, ביום

אחת. בנקודה פך
עדיף. מה תחליט אתה

¥ ¥
 על לסמוך לך שאסור

הצ־

עקת
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 העובדה למרות
 לך המציעים אלה
 השבוע מפתות, עות

 שיקום תהליך יתחיל
 שהיו מכם לאלה כלכלי,

 כספיות בצרות שקועים
 טוב בייחוד רציניות.

 יום ובמיוחד השבוע סוף
 מתאים אינו ו׳ יום ה׳.

 בו יש :לרומאנטיקה
 השפעות מדי יותר

 תוכל או עוינות.
מוצאי־שבת, על להמר
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האהבה. בשטח
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מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע
לח די לא אולם אותותיו. את לתת

שהמצב מה על שוב
אתה — לך עושה
 משהו לעשות גם חייב
מצב. אותו לשנות בדי

לי יכולה שאת זכרי
עם בייחוד בפח, פול
תה אל אריה. מזל בן

 הקשר את לנתק ססי
מאוחר שיהיה לפני
זהוב בצבע בגד מדי.

מצב״רוחך. את ירומם
¥! ¥ ¥

 קצר אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
סוף לקראת דלי, בת לך, צפוי ומרגש,
ה בתחילת או השבוע,

ל השותף הבא. שבוע
יהיה לרומן או פלירט

עד בו ראית אשר גבר
 ותו״לא, ידיד רק כה

 ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נידמה שלכם האהבה

 האביר־ זהו כי לך יהיה
 את 'לו על־הסוס־הלבן

ב השנים. כל ממתינה
 אין — העסקים שטח
 הפר־ אך משונה, שקיבלת ההצעה חדש.

 ומדוייקים. נכונים הם בה הכלולים טיס
!¥ !¥ ׳¥

 במה 1 לבטלנות קץ לשים עליך השבוע
 בהקיץ, ולחלום לשבת עוד תובל זמן

 אפילו לעשות ומבלי *
המו דברים אותם את

ה מגש על לן גשים
 מצויין שבוע זהו 1 כסף

 קצר לטווח לתיבנון
 שבו- בעוד •, ובינוני

לע תוכל עיים־שלושה
 ובקצב למעשים, בור

הק ובלתי״רגיל. נימרץ
 מיכשו- סילוק על פד

 ושלם הדרך, מן לים
 בן היזהר אך וטורדניים. קטנים חובות

לצוץ. עלול מסוכן מתחרה :דגים
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