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כיליאדד? מועדון תוח6ל
 הקים שלו הראשון הביליארד מועדון את

 מבית־ יצא כאשר בפתח־תקווה נגר יפת
 זה מאסרו. !תקופת את ריצה שם הסוהר,

 התנגדה לא המשטרה שנים. חמש לפני היה
 פתח־תקוחה, !משטרת מפקד להיפך, לכך.

 שיאפשר לצעד ברכתו את נתן שמש, דן
שיקומו. את

 המשטרה רב. זמן עבד לא העסק אבל
 בהתפרצות כחשוד נגר יפת את עצרה
 שבועיים אחרי אומנם שוחרר הוא ושוד.
 המשטרה אבל תיק, כל נגדו שיפתח מבלי
 שלו ,בעסק לבקר החלו עין. עליו שמה

 עליו והפעילו דו״חות לו רשמו בקביעות,
המקום. את שיסגוד לחץ

 במועדון כשכיר לעבוד נגד יפת הלך
 אחיו שהוא משולם, למסעוד השייך דומה,

 שנעצר עד שנתיים עבד משטרה. איש של
האשמה. כל ללא שוחרר הפעם וגם שוב,

ובנותיו נגר שוכת־ירעב
בעד המישטרה — נגד הטיריה

 עד נעצר. משלו!ושוב בית־קפד. פתח שוב
 ושתי אשתו את השאיר הכל, עליו שנמאס
בגרמניה. מזלו את לחפש ויצא בנותיו

 חזר נגר יפת על הגעגועים כשגברו
 דן המפקח של באישורו משפחתו. אל

 בפתח־ היכל בית־הקפה את שכר שמש
 ביליארד. מועדון שוב בו -והקים תקווה

 עד הפרעות ללא העסק עבד שנה חצי
סגירתו. את לתבוע החלה שהעיריה

 פתח־ עידייית ראש ממלא־מקום אמר
 בעל הוא נגר ״יפת :טבצ׳ניק דוד תקווה,

 רשיון לקבל זכות לו אין ולכן פלילי עבר
 לבית- רשיון לו היה ביליארד. למועדון

 למקום והכנים תנאיו על משעבר קפה.
הרשיון.״ את לו לחדש סירבנו מזל, משחקי

 נגר יפת ׳פתרון. ■תמצא ,המשטירה
 על העסק את העביר הוא להתחכם. ניסה
 ד.ידפ־ לא העיריה אך נגר. ציון אחיו, שם
המקום. סגירת את תבעה היא תה.

 היתה לא שלמשטרה הוא הפרדוכס
 ח המפקח הסביר העסק. לקיום התנגדות

 המשטרה מצד מניעה כל ״איו :שמש
 העיריה. מצד היא המניעה המועדון. לקיום

 אין הארצי המטה הוראות לפי אומנם,
ל מועדון או לבית־קפה רשיון נותנים
 שהרשיון מוכנים אנו אבל משוחרר, עבריין

יפת.״ של אחיו שם על יהיה
 לקח זה. להסדר מוכנה היתד. לא העיריה

משמו -ושלושה שתי:בנותיו את,אשתו, יפת
 בניין בפתח רעב בשביתת -ופתח אחיו נת

 ניסתה המשטרה בפתח־תקווה. העיריוה
 אך לניידת. אותו לקחו מהמקום. לסלקו

 לשבות יפת חזר אותו ששיחררו פעם בכל
העיריה. בניין פתח ליד

שנק חיילים אמרו ממנו?״ רוצים ״מה
 היחיד המקום זה שלו ״המקום סביבו, בצו

 מסרט. שיוצאים אחרי בעיר לבלות שאפשר
כש צה״ל. חיילי את אימץ הוא מזה חוץ

 לו נותן כסף, לו ואין אצלו ניגש חייל
לשלם.״ בלי

 העיריה. על השפיעו לא אלה נימוקים
 לנגר. לעזור מוכנה היתד, המשטרה אבל

 -כניסתם לאסור הקפיד לא הוא ״אומנם
 את שם מבזבזים שהיו למקום צעירים של
 ״אבל שמש, דן אמר שלהם,״ הכיס דמי כל

 אני לו. לעזור מנסים אנחנו זאת למרות
לבעייתו.״ פתרון למצוא עומד
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 לחרבות השבוע תוכל
 לתחביבך. ולהתמסר

 עם מעניינות פגישות
 יעלו חדשים אנשים

 על שאיפותיך את
חר מציאותיים. פסים

 זוהי לבלות, לצאת בי
בש נחדרת תקופח

 שזו- רעננח, את בילך.
 את נצלי ופורחת, פח

 מו־ למטרה חרגשתך
 האולימפוס, מן לרדת הזמן הגיע עילח.
 האט- בשטח עסקי מתנשאת. את אליו
 את ומתמיד. מאז חולמת את עליו נותי

חאושר. ואל חחצלחח אל בדרך נמצאת

* * *

סבלת, טמנה קלה מחלה
 הודות זאת כל חלפה.

 של המסור לטיפולה
 לך מוכיח זה זוגך. בת
 חשוב אתה כמה עד
 אהבתה רבה ומה לה

 אליה התייחס אליך.
 זה בעדינות. יותר קצת
שור, בת לך, לה. מגיע
 מכיוון הישועה תבוא

הת צפוי. לא לגמרי
 תמיד לא ברצינות. החיים את וקחי עוררי
שוקעת. את בו מהבוץ שיוציאך מי יהיה

* ¥ *

 לחתב- טעם עוד אין
 חיח ליבך. לרחשי חש
 וחודח, עצמך עם כן
 של למסווה מתחת כי

ותו עליז חברח איש
 מבקשים שהכל סס,
 מסתתר קירבתו, את

 ייתכן מאוכזב. אדם
מגי נובעת שחאכזבח

ידו בלתי עובדות לוי
קרו נפשות על עות
 חבעייה שורש כי חנמנע מן לא לך. ביי*
לאחרונה. שנרקם רומנטי בקשר נעוץ

* * *

הע מחלוקת בעקבות
 לבין בינך לפרוץ לולה
בדר ממך הנחות אדם

 אתה במעמד, או גה
 עצמך את למצוא עשוי

 אפילו או — במיעוט
רבים, אנשים מבודד.
ל מוכנים כלל שבדרך
ול מאחוריך התייצב
 מה בכל אותך הצדיק
ה יגלו עושה, שאתה

 הכל יעשו הם כלפיך. קשוחה עמדה פעם
 מצדיקים הם אין הפעם כי שתרגיש כדי

שלווה. תפוס לחץ. מהפעלת המנע אותך.

¥ ¥ ¥

בדי תתחיל לא אם
 תוכל לא — מיד אטה

 צרים. בפתחים לעבור
 ורע חולד פניך מראח
ב רק זח ליום. מיום

 הזמן הגיע ! אשמתך
 על לשמור שתתחיל

 בריאותך מצב עצמך.
 !באשמתך שוב לקוי.
 שחוסר חושב אתח
 לכך, הגורם חוא שינח
 יותר יש אריח, בת לך, !טועח אתה
 ומלאת רעננח עליזח, את השבוע: מזל

צורה. באותה להתנהג המשיכי חיים.

¥ ¥ ¥
 סף על שתעמוד ברגע

תר המיוחל, השינוי
העבר. אל כבול גיש
 תתן אל בהגיון. פעל

 גלה בך. לשלוט לרגש
מש לבני הבנה יותר

 אתה אם אפילו פחתך.
סבלנות. וחסר עייף

מש על לעלות הקדם
 במשך בלילות כבך

כוח, צבור ימים, שבוע
ביותר. טובה בצורה לפרוח ימשיכו העסקים
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 זו בספק. מוטלת אינה שלך האינטליגנציה
 אתה מדוע להבין שקשה הסיבה דווקא

 שני כל איתה מתקוטט
להק לך כדאי וחמישי.

 רב זמן השבוע דיש
הע תיכנון למחשבה,

 מסקנות, והסקת תיד
ל אותך שיהפוך מה

 כדאי יותר. מאוזן אדם
 כל לצפות שתפסיק

 ותצא בטלוויזיה ערב
 לאוויר בשבוע פעם
 כל מאזניים, בת צח.

 בחיפושים. רצינית יותר היי לפנייך. העתיד
★ ★ ★

 בחיים אבל לרגעים, נעימה אולי הבדיחה
כלשהו. לפיתרון באמצעותה תגיע לא

תת אל ממך, ■בבקשה
 שאתה שוב לטעון חיל
בפיתרו־ מעוניין לא
לד יהיה, מה :נות

כשרו של סופם עתך,
(ב האמנותיים נותיו
 חכתי- בתחום עיקר
ומת הולך אתה בה)ז
א מהאולימפוס, רחק

 קורא האולימפוס בל
אנוכי. תהיה אל לך!

¥ ¥ ¥
 אל שמריה. על קפאה מתוכניותיך אחת

אנ מאוד. בקרוב תתגשם היא תתייאש,
............. רב אמון בו יתנו שים

לפעי אותך ויעודדו
 בעזרתם השתמש לות.

 של להישגים ותגיע
 הוא שלישי יום ממש.

הר בשבילך: מזל יום
 זה ביום בפעילות בה

 למתרחש עיניך ופקח
 פטפטן ידיד מסביבך.

 אינפורמציה לך ימסור
 להשתמש דע חיונית.

סביבך. עירנות יותר גלי נכונה. היא בה,
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בש ייכשל יסודיים דברים לשנות נסיון

שי צפויים עבודתך במקום גם זה. בוע
לכת. מרחיקי נויים
 את למצוא עלול חינך

המקופחים. בין עצמך
 שבו הנוכחי הסיכסוך

 מעבר עד מעורב אתה
 ומתח- הולך לראשך

 עשוי עוד ואתה סל,
נשכר. ממנו לצאת

 סוף־שבוע לך צפוי
 כמה למרות מאושר,
 שלא קטנות תקריות

בחיים. מהנאתך יגרעו
★ ★ ★

 לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 ביצוע ותבע הסברים, תדרוש אל — באפלה

 לך שיעזרו החלטות
 לצאת אותך ולסובבים

 אתה אס הסבך. מן
 — אחרים על .ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 נוח, ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזחה רום

הז — דלי בת עניינך.
נו את לאחרונה נחת
 ודאי את הופעתך. שא

 כי־ היא החיצונית שהופעתו יודעת, אינך
 !זאת נצלי — יפה את שלך. טיס״הביקור

★ ★ ★
 שלך האופטימיות קרה. הדבר סוף־סוף

במא להפוגת תגרום
לחג־ תוכל קשה. בק
 אדם עם לשותפות נס

ש בתנאי — מסויים
הע מלוא את תקבל

 האינטואיציה רובות.
 חלום בתוספת שלך,
 את יבטיחו ישן, כמוס

ש כישרון הצלחתך.
 שטמון האמנת אכן
באמת. יתגלה — בך
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 תום עד לרקוד המשיכי
 לא שרגלייך עד הלילה,

 הרצפה. את יותר תחושנה
 לרקוד, אוהבת את אם
 ן להפסיק מדוע — אז

 עדיין משתמשת את אולי
ת בתחבושות ו י נ י י ג י ה  

ומגרות? נוחות בלתי
 אודות הכל לדעת .עליך
 האמצעי טמפקס. טמפוני

, ההיגייני ח ו ט ב ה  
 פנימי. לשמוש הנוח

 מפריעים אינם הם
ם נ י א . ו ם י ר ג  מ
 את אין למעשה,

 בפנים. כשהוא חשה אפילו
 התחבושות את מנצח וזה

 טמפקס טמפוני והחגורות.
 שאננה, להשאר לך יעזרו

כש אפילו וחפשית, שקטה
 ׳ניצח וזה לוהט. הוא הקצב

 והחגורות התחבושות את
הללו.
 טמפקס טמפוני את נסי
 נוספות רבות סיבות ותגלי

בהם. להשתמש

 ת 1 ב ס וו*
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 על״ידי רק מיוצרים טמפקס טמפוני
אנגליה. הוונט, בע״מ, טמפקס חברת

 בתמרוקיות מרקחת, בבתי להשיג
 בקבלת המעונונית ובסופרמרקטים.

 צ4 ישלחו הסברה וחומר דוגמאות
 היבואנים: אל דאר בבולי אג־
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ת׳א. .58 ירמיהו רח׳
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