
באשקלון. דירה לרכוש לברץ דה,
 לבלות פרידה נהגה השבוע סופי את

 עם מבלה היה מנדל ומרגוע. בבתי־נופש
 רועה היה עימם במיספר, 185 כבשיו, עדר

 כשזה רמת־אביב, לשיכון שמסביב בשדות
 שריד זה היה יוקרה. רובע היה לא עוד

 היה שם ברומניה, המפואר לעברו אחרון
 דונאם 500 ברומניה לי ״היו עשיר. אדם

 ועוד כבשים 800״ מנדל, מספר אדמה,״
 לו נשארו זה מכל סוסים.״ מאוד הרבה

הכבשים. רק בישראל
שנים. כך נמשך ופרידה מנדל של הרומן
 סני־ למנדל כשמלאו שנים, ארבע לפני

 היא כי פרידה לו בישרה שנים, 69 לביץ
 לו. שלא אלא להינשא. סוף סוף החליטה

 אמריקאי. תייר עם להתחתן עומדת היא
בקירבו. נשבר מנדל של ליבו

 פרידה הגיעה כאשר נראים. דברים
 מנדל כי לה הסתבר בישראל, לביקור

ני הבטחת הפרת על תביעה נגדה הגיש
למישפט. להתייצב היה פרידה על שואין.

 מטיעוניו השופט השתכנע לא המזל לרוע
 השופט פסק מאמין,״ ״אני הזקן. של

 אחרי בלהט חיזר ״שהתובע בפסק־דינו,
 ליבו לרחשי להבין יכול ואני הנתבעת

נח־ האשד. כאשר אכזבתו, את מכל ויותר

כיום סנילכיץ
לוהט חיזור

 אמריקאי תייר על־ידי לאפו מתחת טפה
 של מקרה כאן רואה אינני זאת עם עשיר.
 נישואין.״ הבטחת הפרת

 היא אהבה אבל פסק־דין, הוא פסק־דין
 לוותר מוכן אינו 73ה־ בן מנדל אהבה.

ש העוול על לא גם לפרידה, אהבתו על
 להגיש דרך מחפש הוא עתה לו. עשתה
ל תבוא בו ביום פרידה נגד חוזר משפט
 המאומץ שהבן לפחות ״או בישראל. ביקור
 לי,״ חייב שהוא הכסף את לי יחזיר שלה

 פתרון למצוא חייב ״אני סנילביץ/ אומר
דב לעשות יכול עוד אני אחרת לבעיה,

נוראים.״ רים

שטרה מ
ת,1במו מעשה

 שנשדד מונית נהכ
טיכו? ע? מתלונן

המישטרה של שלומיאלי
 ישב ,35 אברהם, אלברט המונית נהג

 המוניות בתחנת מרצדס, מסוג במוניתו,
 כאשד בתל־אביב, דיזנגוף פרישמן שבקרן
צעירים. שלושה אליו ניגשו
 סיפר ,״23—25 כבני לי נראו ״הם

 כמו וארוך, חלק ■שיער ״עם אברהם.
 המונית אל נכנסו הם היום. שהולכים

 ל- ,סע ואמרו: מאחורנית נכנסו שלי,
 נסעתי.״ בהרצליה.״ התעשייה אתור

השלושה. דיברו לא הדרך כל במשך
 אברהם: סיפר אחר־כך שאירע מה על

 אחד התעשיה, לאיזור שהגעתי ״איך
 הכניס הוא ימינה.׳ ,סע לי: אמר מהם
 יכולה אחת מכונית שרק צר לרחוב אותי

 של שדרות היו מסביב בכביש. שם לעבור
 אמרו פתאום, חשוך. היה הרחוב כל עצים,

 שום על חשבתי לא עצרתי. ,עצור!׳ לי
 לעשות בשביל במונה הסתכלתי דע. דבר
והר לי, שמגיע הכסף של החשבון את

 בתוך אקדח לי שמו איד פתאום גשתי
מאחור.״ שלי הרקה

 או הכסף את ,תן אמר: מהם ״אחד
בהת מבולבל נורא הייתי שלך!׳ החיים
 ניזכרתי להתנגד. רציתי לא אכל חלה.

 עם לעבודה יצאתי לא היום שבדיוק גם
 באותו בבית. לי שיש ברשיון האקדח

 היה שאם הרגשתי הצטערתי. נורא הרגע
 יכול יריות. קרב מתפתח היה האקדח לי

 נותן הייתי לא אבל נהרג, שהייתי להיות
ה של הפרנסה את לי שיקח אחד לאף

אברהם מונית נהג
החיים או הכסף

 שנמצאים הילדים שני ושל שלי אשד,
בבית. לי

 של הפנימי הכיס בתוך לי היד, ״הכסף
 ונתתי מהכיס לאט אותו הוצאתי המעיל.

 על גם הצביע מהם, אחד להם. אותו
 בשביל לידי בקופה שהיה הקטן הכסף
 להם.״ נתתי אותו גם עודף.

ש ״ברגע שודדים? תופסים איך
 120—125 בערך הכסף, את קיבלו הם

 האחוריות הדלתות את פתחו הם ל״י,
 המונית,״ מן אחת בבת ונעלמו לצדדים,
 לרדוף ״חשבתי בסיפורו. אברהם המשיך

 אותו והרגשתי באקדח נזכרתי אחריהם.
 הרעיון על ויתרתי שלי. הראש על עוד

הרצליה. למישטרת ונסעתי
 כל עצוב! אחד סיפור זה ״המשטרה

ה עם עסקים לי היו לא שלי החיים
 מקבל והייתי קורה שהיה מה משטרה.

 לא זה קצת מתרגז ואפילו — רפורט
 הרצליה, במשטרת שהיה מה אבל נורא.

ובזיון. בושה זה
 שם היו הכל בסך לתחנה. ״נכנסתי

 ההודעה. את להם מסרתי שוטרים. שני
 שאלות. מיני כל אותי שאלו התרגשו, הם
ש הביתה אחד קצין לאיזה טילפנו הם

 זה מה יודע לא אני לתחנה. מהר יבוא
 הקצין בא רגע 40 איזה אחרי מהר. נקרא

 לאט, לאט שזה חושב אני אז לתחנה.
 ללכת יכלו השודדים הזה, הזמן ובמשך

אותם. תחפש ולך לתל־אביב, עד ברגל
 מסירת אחרי שתיכף היה, שלי ״בראש
 מארבים שמים המשטרה אנשי התלונה,

ה את לסרוק יוצאות וניידות בכבישים,
 השוד ממקום יותר והרחוק הקרוב שטח
 שבא עד אבל השודדים. את לתפוס בכדי

 בלונדיני־ג׳ינג׳י, שהוא הזה, הקצין
 השוטרים הזה, בזמן בערך. .דקות 40 עברו

 שני לי ונתנו נרגש שאני ראו בתחנה
יופי. להרגעה. ראש כאב נגד כדורים

 מה את לו גם סיפרתי הגיע. ״הקצין
 ,טוב :ואמר אותי, הרגיע הוא שקרה.
 התנגדות.׳ ללא הכסף את שמסרת עשית

ניי בשתי יצאו השוטרים זה אחרי מיד
 נסענו השטח. את לסרוק איתם ואני דות

הרצליה שבחוף טירן, לדיסקוטק
 הדיסקוטק. בתוך התפרסו ״השוטרים .

ה את והפסיקו האורות את הדליקו הם
האנ בין ,עבור לי: אמר הקצין מוסיקה.

 אחד מזהה אתה אם ותראה פה, שים
 אף זיהיתי לא ביניהם, עברתי מהם.׳
 זה אחרי רגע. 15 בערך לקח זה אחד,

 ששם בסביבה, אחד בית־קסד, לאיזה נסענו
 הסתכלתי שם גם החבר׳ה. יושבים יעני
איש. דאיתי ולא

 סיפר השודדים, אחרי בחיפוש ״בדרך,
 בערך שנה לפני שגם השוטרים אחד לי

 וקיבלו נתפסו השודדים דומה. שוד היה
 הוא זה, עם יחד אבל מאסר, שנות ארבע

 לזהות כך כל כדאי שלא להבין לי נתן
רע. דבר לקרות,לי שיכול למה אותם,

פו היתה המשטרה שאם חושב, ״אני
שלו לתפוס סיכויים היו ומהר, נכון עלת
 ואולי לשדוד ימשיכו שאולי שודדים, שה
בבני-אדם.״ יפגעו גם
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בנ שוב נמצא אתה
 — שונא שאתה קודה
 זקוק אתה לה אבל
 בן־ כמו לפעול בדי

תוק בקו־הגנה. :אדם
וחז חזק, אותך פים
 לפעול כיצד שתדע קה
 מלחמה־ להשיב כדי

 את למנוע או שערה,
 :טלה בת הרעה. פני

 עלולה קנאית חברה
 חשוב הוא אם אך ממך. אותו לקחת

ועדין. מתוק לברנש תזכי — באמת לך
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לה!ג־ נוטה הנך השבוע
ו בגנדרנות, גם זמות,

 לך יש מילולית. בעיקר
 מסויימיס שכוכבים -מזל

 בנוסף שתהיה גורמים
 ומקובל חביב גם לכך
 בנות כולל ידידיך, על

 מקיף אתה השני. המין
רו בפעולות עצמך את

כאמ שונות מאנטיות
 על וכנקמה בריחה צעי

חחברותייך. אחת אותה שגורמת הסחבת

ץ 4

 שכל-כך על תתפלא
 מתקשים אנשים הרבה

 איתן, הצרה להבינך.
 ה״זא- על נמנה שאתה

 ואינך הבודדים״ בים
 לאחרונה לשתף מרבה

ב לך הקרובים את
 עליך המעיקות בעיות

ה לן צפוייה באמת.
 הקשורה פעילות שביע

 מעשהו בעבודת־כפיים.
 שלא למרות לך יכאיב לך יקר אדם של

בו־זוגן. את לעודד תצטרכי לכך. התכוון
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 החדש .הראשון המאבק .
 כיעורו בכל לך מתגלה

ה דווקא תהיי ואת —
יאוש. אל אבל מפסידה.

אנ כי טראגדיה, לא זו
במ בבית, רבים, שים
במח או העסקים קום
ביו הטובה חברתך נה.
נוס פעם תתגלה, תר
 של אמיתי כמקור פת,

עיס־ בני־נזרטן: עזרה.
 תדעו לא אם להתבטל עשוייה רצינית קה

 ברווחים. אחרים ולשתף שלם בלב לוותר
מצננת. והיזהרו תכלת בצבע משהו לבשו

*  *  *

 תאפשר רוחנית עירנות
מי כל על להתגבר לך
 צפויות התנגדויות ני

 רעיון ובלתי־צפויות.
 על- יבוסס אם מבריק,

 לעומק, תיכנון ידי
 עמדתך את לעצב עשוי

וב בצורה הציבורית
 נתג- טרם בחן מידה
 טוב שבוע זהו סית.

 התופרת אצל לביקור
ידי על תסמוך אל אופנה. בתצוגות או

ובמו-ידין. בעצמך הכל את עשה דים*

*  *  *
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 רגישה עדינה, תקופה
מו ורבת־התפתחויות.

ב לגמרי לשקוע טב
 מאשר המאורעות, תוך

 עם הצד. מן לעמוד
 קצר־טווח תיכנון זאת,

ד׳ ביום ובהיר־עיניים
פי לקצור לך יאפשר

 בת ממושך. זמן מת
מסוגלת את :בתולה

הש עליהם, להשפיע
אדי שתהיי בתנאי תרצי. שרק כמה בוע,
הומור, מלאת עצמך, בתוך ׳מכונסת בה,

שגו
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 כשיג־ השבוע ניראה ראשון ממבט אומנם
 את בחובו טזמן הוא אך ומשעמם, רתי

הכ קבלת של תחילתן
 בעיקר חשובות, רעות

 מחלה האישי. בתחום
 אותך שתיפקוד קלה

 מאזניים, בן השבוע,
 קל, לזעזוע לך תגרום

 הוא העיקר שיחלוף.
ו וטוב, הרבה לעבוד,

במי להתעייף. מבלי
העס או העבודה שור
להתח תהסס אל : קים

 עושים כולם ;עליך לממונים או לבוס נף
 לך. יועיל רק זה דבר של בסופו זאת.
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 לסידורים מתאים השבוע תחילת א׳ יום

 מביא ה׳ יום כספיים.
 כן כל לא בשורה לן

 טוב שבוע זהו נעימה.
לבלות, הרוצים לאלה

 כוח לאגור להשתזף,
 לא — הבאות לקראת
לעסקים. טוב כל-כך
 אותך ידאיגו ביחוד

 סידו- ושכניך. שותפיך
ב לסיים יש רי-בית
 יבי- אחרת - זריזות

 חדש. אין הלב בחזית שיברון-ראש. לך או
* * +

שכ באוזניך שהשמיעו מכוערות חדשות
 בהן ומצוי מבוססות, אינן הצעירים, ניו

 של מאוד עלוב גרעין
נג כבר הנזק אך אמת.

 עליון מאמץ עשה רם;
 המצב בטרם לתקנו,

 זה לחלוטין. אבוד יהיה
 לקח, להבא אותך ,ילמד
בדו לכל להאמין שלא

 באוזניך, המושמעת תה
 דברים, לאמת ולטרוח

 על- פועל אתה בטרם
 מקור אם בפרט פיהם.

מפוקפק. כה הוא שקיבלת האינפורמציה

*0 1 1 1

* <יי
 שניהם :כוח״האהבח כן — ככוח־ההרגל

 לפסים אותך מושכים
ללכת, התרגלת בהם

 ששברת שעה גם מכבר,
 בנתיבות הראש את

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

בלתי-פורייה, נוחה,
 ולהיכנס — מתסכלת

וה הראש עם אליה
 שהאיש זיכרי רגליים.

 אותו. רואה שאת כפי לא בדרכך שנפגש
* * *

 אצלך לגרום עשוייה בלתי־חשובה תקרית
עשוייה את :כסף תבזבזי אל למשבר.
 של לתקופה להיכנס

 לא אם חוסר־פעילות,
 תבואי אם או תזהרי
 הלא־ האדס עם בקשר

 מוטב כך, משוס נכון.
 לטווח להתחייב לא

לנ תחליטי אם ארוך.
 ה׳ או ד׳ בימים סוע

 דבר ששום1 היזהרי
 תלוי יהיה לא חשוב
 בפני הישמרי במסע.
 רחוק. לנסוע עלולה את אם ביחוד גניבה,

¥ * *
 שתת־ ייתכן ג׳ ביום לנסוע חשבת אם

 אם גם אבל אכזב,
 זכור בידן, הדבר עלה

 עד ג׳ ימי שדווקא
ומסו קשים הם שבת
 על״כן במיוחד. כנים

דב בהם שתרכז מוטב
בביתך. הקשורים רים
 לנסוע חייב אתה ואם

פגי בעצמן. נחג —
ל הופכת מקרית שה

הצל- קבע. של ן רומא
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