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)28 מעמוד (המשך
 שאי־אפשר כיוון מהבית. הפעוט תינוקה

העבי לרחוב, תינוק עם אשד. לגרש היה
לרשו שהעמידה חדר ,בת לדירה אותה רו

חדש. סלע בשיכון העירייה תה
או חדר,״ מאשר כוך יותר היה ״זה
 נורמלי מקום היה לא ״זה רינה. מרת

 הפלא מה אז בו.״ לגור יכולים שאנשים
 התחיל בנו, ואל אליה שחזר ששמואל,

 הקודמת. מדירתו שברח כמו משם לברוח
 זוגית מיטה לדירה להשיג הצליח הוא

 בחנות שטרות על שחתם אחרי חדשה,
 אבל בדירה. הריהוט כל היה זה רהיטים.

 חנות בעלי באו מהבית מבדיחותיו באחת
בש משלם לא הוא למה ושאלו הרהיטים

יכ לא היא חתם. שעליהם השטרות ביל
 לשאול יכלה שלא מפני להם להשיב לה

 איזה בסביבה היה לא פשוט הוא אותו.
ולק המיטה בעלי באו אז שבועיים. שבוע

לחנות. חזרה אותה חו
 רינה הבן:״ את יהרוג ״החורף

 את חטף שמואל אבל להתגרש. רצתה
 המישטרה עימו. יחד הפעם וברח התינוק

 את ראו אזרחי בלבוש שוטרים הוזעקה.
 ספסלים על התינוק עם ישן לבב שמואל

 הם אליו. להתקרב פחדו אבל בשדרות.
לילד. יזיק פן חששו

לתח בעצמו לבב שמואל הלך אחר־כך
הבי אותו שיחזירו וביקש המישטרה נת
י התינוק. עם תה

 רינה מחדש. חייהם את לבנות ניסו הם
 חתונות. באולמי כמלצרית לעבוד יצאה
שתש אשה למצוא הצליחה לא היא אבל
 אחרי בהיעדרה. בו ותטפל הילד על מור
העבודה. את לנטוש נאלצה קצר זמן

ובנה לבב רינה
חדר במקום - כוך

 אי־ וברח• אותה אז נטש בעלה שמואל
מסתתר. הוא אותו. למצוא אפשר
 היא סעד,״ מיקרה להיות רציתי ״לא

 לי. שהייה השעון את ״מכרתי מתנצלת.
 נשאר לא יותר אבל טבעת. גם מכרתי

 עזרה. לבקש פנתה היא למכור.״ מה לי
 לה שיסדרו רק תמיכה. רצתה לא היא

 לעבוד לצאת שתוכל כדי לילד אומנת
 בינתיים ישנה ״אני עצמה. את ולפרנס

 נורא. לא וזה קיץ זד, עכשיו הריצפה. על
 יכול החורף החורף. כשיבוא יהיה מה אבל
 שאנחנו בכוך הבן את לי להרוג עוד

גרים.״
מ גם לפנותה עליה מאיימים בינתיים

 הדירה. על חתום בעלה הרחוב. אל שם
 אחד אף מעניין לא משלם. לא הוא

 הסעד, בלישכת ממנה. גם בורח שהוא
 לשמוע זכתה ל״י עשרות כמה לה נתנו שם
 שלא ״יותר :הפקידה מפי הבאה העצה את

לפר צריך והוא בעל לך יש לפה. תבואי
 אותו תמצאי בעלך, את תחפשי אותך. נס

ולתמיד.״ אחת העניין את ותגמרי
שו מסתתר?״ שבעלי לעשות מה ״אבל

 אותו. למצוא יכולה לא ״אני רינה. אלת
 אותו ראיתי ולא ברח הוא חודשיים לפני
 איימו והנושים צ׳קים חילק הוא מאז.
 שני.צווי קיבל אחד יום במישפט. עליו

וברח.״ מאסר
 מזונות החדש, החוק לפי תקבל, רינה

 אבל בעלה. שיימצא עד הלאומי, מהביטוח
 שכר־דירה לחיות. בקושי יכולה היא מזה
אומ בלישכת־הסעד בכלל. לדבר מה אין

לע יכולתנו כמיטב עושים ״אנחנו רים:
 מצומצמת היא שהיכולת אלא לה.״ זור

מאוד.

1881 הזה העולם

(
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 אינו הביטחוני הניצב
 וגוב* על להשפיע צריך
 היומית העבודה ניות
 שינה תדיר אל שלך.

 סיבות בגלל מעיניך
ה בניהול הקשורות

להת השתדל מדינה.
 ראש בכובד יותר ייחס

 משהו סביבך. למתרחש
 בחוג יקרה נעים לא

 דווקא שלך. המשפחה
 נחת במעט תזכה השבוע סוף לקראת

 מתנה קטנה, כספית זכייה — רוח
 עימו גבר דומה. משהו או יקרה,
 אל איתך. יחסיו ינתק קשורה היית

קצר. זמן כעבור יחזור, הוא תתייאשי,

¥ ¥ ¥

 מלהיכנס מאוד היזהר
כספיות. להתחייבויות

חד לעיסקות תיכנס אל
 אותן לבדוק בלי שות

 הזמן זאת, עם היטב.
 תוכניות לעריכת מתאים
ארוך. לטווח כספיות

ותבו עצתו על סמוך
 בעיקר ידיד, של נתו
הרא במחצית נולד אם

מרס. חודש של שונה
חברתי. מאירוע רב סיפוק לשאוב עשוי אתה

 באפריל 21
במאי 20
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¥  ¥  ¥

 חשבת בו ביום דווקא
 ושוב הכל, נשבר שכבר

מסו ממצב מוצא אין
ל הופך אתה — בך

 נפתר הכל אחר. אדם
בע בלי חלק, בנקל,

 טוב בו שבוע זהו יות.
ב תרבה אם תעשה,
בבי חברתיים, קשרים
 בני עם ובפגישות לויים,

 השתזף, המינים. שני
 בת שלך. הנשימה דרכי על היזהר, אך

תכלת. בצבע בגדים לבשי תאומים,

¥ ¥ ¥

 אם — מצויין שבוע
 ואס אותו לנצל תדעי

עצ את תנטרלי לא
ה דווקאיזס. מתוך מך,

 על מבשרוס כוכבים
ופגישות־ פגישות־לב

 המישורים ובשני כיס,
 קטנות הצלחות על —

למי יכול אתה וגדולות.
א________ ו ב לפתע, עצמך, צ

רצית. לא בו חדש מצב "
חדש. משהו תגלה אולי מחדש. אותו בדוק

¥ ¥ ¥

ב !מתאונות היזהר
 ג/ עד א׳ בימי ייחוד

 התנהג יכול, אתה אם
תקו כאל הזה השבוע

ורגי חופשה של פה
 לכפות תנסה אל עה,
 יתר מאמצי עצמך על

 שטויות. תעשה ואל
עם פגישה :לביאה

מ לך, הנראה אדם
 כחשוד ראשון, מבט

 לחוג- תוסיף המתח, את תגביר במיקצת,
ורוד. סגול לבשי לגמרי. חדש רובד מכריך

¥ ¥ ¥

 הברורה הדיבור צורת ל_1 .
 בימים שלו והמרשימה

בית אותך תזכה אלה,
 לשכנע ובכושר רון

ה לרעיונותיו אחרים
 ביטוי לידי עכשיו באים

 שאתה בתנאי מעשי,
שלם. בלב בהם מאמין
ש אריה ממזל ידידה

 להיות עשוייה תפגוש
מעניינת. שיחה אשת לך

 ומוסר דת על בשיחותיו להיסחף עלול אתה
ה דתי, מטיף של הרושם את בה וליצור

 לערכים אותו הסובבים כל את לחנך מנסה
העתיד. לקראת להיערכות הזמן זהו נעלים.

 י גאנגוסט 22
גקופטמגר 22

מאזניים

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת זוגך בת
 הצלחת שלא מוזר ממש במשבר. אפילו

 כה. עד בכך להבחין
מ לחלצה. לנסות כדי

 היא אותו הקשה, מצבה
 ממך, להסתיר מתאמצת

חזי עליה תסתער אל
באי בחר אם כי תית,

 ביצוע תוך ממושך, גוף
 והסחה; הטעייה פעולות

 היעד אל תגיע כך
 ויחד ממש, בעזרתה

 אם המצב. את תלבנו
לפ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא

 .,ב או א׳ ביום השבוע, כבר החוצה רוץ
¥ ¥ ¥

 לא עקרב, בת שלך, האהבה חיי במישור
 תידחי אל מרעישים. שינויים יחולו

ה מחזרך את בגסות
 שאינך למרות נלהב,
משי כל כלפיו חשה
 לעשות לזמן תני כה.
 שהר- או שלו; את

 בכל תשתנה גשתך
 יתייאש שהוא או זאת,
 למרות עקרב, בן ממך.

נו אתה הנוח, אופייך
פרו להתפרצויות טה

בידיים. עצמך קח עות.
¥ ¥ ¥

 שתת־ ייתכן — א' ביום לנסוע חשבת אם
 זכור בידו, הדבר עלה אס גס אבל אכזב.

 עד ד׳ ימי שדווקא
ומסו קשים הם שבת
 כן על במיוחד. כנים
דב בהם שתרכז מוטב

 בביתך. הקשורים רים
 לנסוע, חייב אתה ואם
 פגישה בעצמך. נהג

 לרומן הופכת מיקרית
 בה הצלחה, קבע. של

מת לאחרונה, זכית
כעלייה. עכשיו גלה

עקת
*זז1ש?וחמ0ד< > ו
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 שיתן אתגר מחפשים אתם
ההזדמנות

 את לכם
להוכיח

הת עליונותכם. את
ה תשרה להבותכם

הת של אווירה שבוע
הסו אלה על להבות

 כדאי אותכם. בבים
 היא שהשנה להזכיר

מזל לבני טובה שנה
להינשא. החושבים גדי

להז אולי מוטב לכן,
שהשנה לפני דרז

סיומה. אל תגיע
¥ ¥ ¥

את למשוך עשוי ומעורפל, שסמוי מה כל
תג הנטייה אם אותו. לחקור השבוע כם

שי לקריאת אתכם רור
ספרו ולביקורת רים

 אס אך ניחא. תית,
 לעירפול־חו־ תיסחפו

מ כתוצאה שבא שים
אלכוהו משקה שתיית

ב שתנקטו מוטב לי,
 כוכב' זהירות. אמצעי
 בימים הפעיל הלילה

האח הגורס הוא אלה
הברוכה להצלחה ראי
 על המבוצעות היצרניות פעילויותיכס של

 לבוש החמה. שקיעת לאחר ידכם
הפנימית. הרגשתך ישקף ■ציורי דרמטי

¥ ¥ ¥
 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך

חד־ היכרויות בזכות
כמה ועל-יסוד שות, י ___■י ...

 המוכיחות התפתחויות
ה כל לך יש כי לך,

ה את לפענח סיכויים
 אותך שקשרו קשרים

 כישרונך סטאטי. למצב
למבו־ ברבים, יתגלה

 אל ולשימחתך. כתך
בני״דגים: שוטים, תהיו
לפרנסה. זאת נצלו

4 $

דודך
ה #1כל כ׳א׳ק מ ל  ששמעת כ
ת של מפיהן ו ר ע נ  היותר ה

 ידעו הן מקודש. היה בוגרות
ת היכן נ ג ו נ ה מ ק י ס ו מ  ה

שו הן ביותר. המסעירה  לב
ם את י ד ג ב ם ה י י ת נ פ ו א  ה

 התסרוקות להן והיו ביותר
ת הח ו ש י  רב זמן ביותר, ר

 הפכו אלו שתסרוקות לפני
ת ל ח נ . ל ל ל כ ה ה ה ז י ה  

!/#כר כ׳א׳ק

 את חורך. עכשיו אולם
 דעותיך את עיצבת גדלת.
צד יודעת את שלך.  לנהוג כי
ם ביחס  כמו רבים. לדברי
 שלך. החודש• למחזור ביחס
 הפעם מן החל בעיות. ללא

 על מתגברת את הראשונה.
ת זה  בעזרת ובקלות במהירו

טמפקס. טמפונ׳
׳ ג ו פ מ ס ט ק פ מ  הם ט

ת הגנה י ר ט י נ ס  
 ופותחו ומודרנית

• , ע- א פ ו ך ר כ  
 שהם •ודעת שאת

 בטוחים טובים,
 טמפקס ני1טמפ יותר. ונוחים

 שאין כך בפנים, נישאים
ל ה כ ח ר ם ט ת ח ע ו ר ו  ג

. תפוחות ת ו כ י ס ׳ ו נ ו פ מ  ט
 בשפופרות ארוזים טמפקס
העוז כמשי, חלקות החדרה

 הטמפון את להחזיר לך רות
 טמפקס ממפת• נכונה. בצורה
שה ניתנים  דרגות 2ב- לרכי

ה ספיגה: ל י ג , ר ת ד ח ו י מ  ו
ת באריזה סו של סטנדרטי

 סיכות וו*
 שויו תחנו וי*
 חגורות וו*
ח • ו ׳ לו*

ה •חידות ז רי א ב חס ו
יחידות. 40 של כונית

ל הנמצא קטן עלון כ  ב
ר קופסה. ך מסבי  בפירוט ל

בהם. להשתמש כיצד

77/ א / 0x077ח
'0< ...77[161ר

רופא ידי על פותחו
׳ כעת בשסוש י לי  ושים מיליוני ע
 רק מיוצרים טמפקס טמפזני
 בעי־מ, טמפקס חברת על״ד׳
ה. הוונס. אנגלי
 בתסונקיזת מרקחת. בבתי לחשיו

ם. טי ק ר מ ר פ סו ב  המעונינות !
 הסבור, וחומר דונסאות בקבלת
 אל ראר בבזל׳ אד 70 ׳שלחי

סט היבואנים: ו ו נ ס אי ק פ מ אי


