
 מאש, כמו מאש היזהר
 במחיצתך השריפות
 להיות עלולות הקרובה

 מכל משוכנות יותר
 תאונות גם אחר. דבר

 או עישוקך אל בדרך
 הנמנע. מן אינן ממנו

ש תחשבי טלה: בת
 אך אותך, מכריח הוא

 הוא דבר של לאמיתו
 את להפעיל יודע פשוט
 אך הכמוס. רצונך
שאת לדעת לו אסור

בו שבוע זהו
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מאזנייס

בשיגרתיות.
׳¥ -1¥ ¥

 חייך של הנזיסתורין את הממזג ׳שובוע זה
 וכמה כמה גגם הרוחניים

ביו מוחשיים הישגים
ג שבוע תר•  במה מו

 להיומורי־טוטו שנוגע
 אנ לעיסקי־מניות ופיט,

ה זהו להימורי־אהבה.
להי מוטב בו שבוע

 מאשר זרות עם פגש
 בו מוכרות, ידידות עס

 בשבילים ללכת כדאי
ב ולטייל ידועים, לא

 הפגיעים אלה ׳מוכרים. כל־כך לא מקומות
השבוע. במיוחד נא יזהרו :בליבם

 אתה המשפחה. בקרב1 ׳מצזיין מצב
קטנה. למתנה בקרוב לצפות יכול

¥ ¥ ¥

 הגורל, של לחסדו אלה בימים זכית אם
״ ב־ אליך דרכו שמצא

 היפה, המין אמצעות
 לכך שהגורם לך, דע

המק שלך הכוכב הוא
 בני על ישירות רין

 תאומים. מזל ובנות
 לא לוויכוחים צפה

 מעבידיך עם צפויים
 לעומת שלישי. ביום
ית ראשון ביום זאת,
 פיתרון להסתמן חיל

 לביתך הקשורים בדברים ולסחבת לדאגה
חשובות. לקניות תצאי אל הוריך. ולבית

¥1 ׳¥ ¥

 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
לבריאות, או לעסקים

 באש הקשור משהו
שעז־ על להעיב עלול
 בשבוע מצוי מזלך חתך.

להבה. של בסימן זה
הסתבכו גם לך יהיו
במש ילדים עם יות

 ויכוח שיולידו פחתך,
ההורים. בין חריף
 כאילו לך וייראה ייתכן
 הכנסה מקור לך נשקף

 !שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר מבטיח
ה על רק תסמוך ואל מעשיך את היטב

בחוץ. במסעות והרבה שלך• אינטואיציה

׳¥ !¥ ¥
 כמה !לבטלנות קץ לשים עליך השבוע

 לשבת עוד תוכל זמן
 ומבלי בהקיץ, ולחלום
או את אפילו לעשות

 המוגשים דברים תם
 ן הכסף מגש על לך

 ל- מצויין שבוע זהו
 קצר לטווח תיכנון
שבו בעוד ן ובינוני

 תוכל שלושה, עיים
 ובקצב למעשים, לעבור
הק ובלתי״רגיל. נמרץ

 ושלם הדרך׳ מן מיכשולים סילוק על פד
 בן היזהר, אך וטורדניים. קטנים חובות
לצוץ עלול מסוכן מתחרה :אריה

עליה. לשמור תדע לא אם בשטח,

¥ ¥! ¥:

 מעיבה הרחוק העבר מן דמות עם פגישה
 ומעוררת חושיך על
 זאת נצל דמיונך. את

ליצור, לחלום, :לעתיד
 בחייך תמורות לתכנן
לגמ אחר מסוג ויצירה

היוצ בין אתה אם רי,
לריג־ תיכנעי אל רים.

לדיכדוך.■* או שות־ייאוש
 לא זמן, של עניין זהו
טל התקשר אופי. של

 שאתה אדם עם פונית
 ;רבה חשיבות לו מייחס ושאינך מכיר
 על לך. חשוב מאוד בשטח לך יעזור הוא
מיקריות. מנסיעות להיזהר בתולה בני

 אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
לקראת מאזניים בת לך, צפוי ומרגש, קצר

_________ בתחילת או סוף־השבוע,
 השותף הבא. השבוע
 יהיה לרומן או לפלירט

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

 ליבלוב״ בתקופת ואשר
 נידחה. שלכם האהבה

 האביר־ זהו כי לך דעי
 את לו על־הסוס־הלבן

 השנים. כל ממתינה
 אין — העסקים בשטח
 יעבור השבוע חדש.

¥ ¥ ¥
 אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה

 כאב־הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,
בטווח״ הצרות הריגעי,

שונ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — איך
 תדע רק אם לים,

ההי על-ידי להתמיד
 וכוח- הרציניים שגים

 על- שתיפתח הרצון׳
התפנית. עצם ידי

 ובלתי- נעים מיקרה
להתגלות, עשוי צפוי
 כתגלית תיזהר, לא אם

 מיקצו- קינאה של או אישית איבה של
 ממנו. נפגעת שאת לו תראי אל עית.

 ואדישות. לא־איכפתיות של פנים העמידי
¥ ¥ ¥

 — איתך רבה — אותך ׳אוהבת היא
 כן על שקובע, מה וזה — אותך אוהבת

 בסערות תתחשב אל
 קשת, בת את, קטנות.

 הוא אם אותו פנקי
 מן חלק זה :מתקצף
תח :עסקיך העניין.

 שלא בתנאי ורודה, זית
דב תעשה ולא תתלהב

 :בריאות נחפזים. רים
 יכול אתה ככה־ככה.

החו עצמך. על לשמור
 עובר לא עדיין רף

השבוע. ריאותיך את עויינים והמזלות

עקת

שו8

/*011
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 מאלו טובה לתקופה נכנסת בסך״הכל,
הר אין — רווקה את אם לה. שקדמו

 שתישארי סיכויים בה
ש או השבוע בודדה,

חו בעוד רווקה, תהיי
גדי: בן מועטים. דשים

ני מתוצאות הישמר
להי העלולות כרות,

 פזיז צעד על־ידי גרם
 ליאות-ממח- על-ידי או

 מעולם שני, מצד שבה.
אק כל-כך היית לא

וטיילי. לבן לבשי טיבי.
¥ ¥ ¥

 ייתכן — שבת ביום לנסוע חשבת אס
 גס אבל תתאכזב. ש

 בידך, הדבר עלה אם
 עד ,ג ימי שדווקא זכור

 ומסוכנים קשים הם ה׳
 מוטב על־כן במיוחד.
ה דברים בהם שתרכז

 ואם בביתך. קשורים
 נהג לנסוע, חייב אתה

 מיקרית פגישה בעצמך.
 של לרומאן הופכת

 זכית בה הצלחה, קבע.
כעליה. מתגלה לאחרונה

¥ ¥ ¥
 בזמנו שאל ו לי מי — לי אני אין אם

 מתמיד, יפים עדיין ודבריו עתיק׳ חכם
 הנוגע בכל במיוחד

מא באמת אתה לך,
 יעשה שמישהו מין,
 1 למענך עבודתך את
ב מצידך, יוזמה רק

 לא־קטן מאמץ צירוף
 את יביאו כדאי, אך

המתמשכת, הפרשה
גמר. לידי בגללך,
— דגים בת — עבורך

כוורוד. השבוע זהו

■ ■■ השפחות תעלומת יי
)31 מעמוד (תמשך

 יד״דות, יחסי הפיליפיניות הנעמת יעם
 ומצבן מעשיהן מה סליל יודעים ואינם

 ך הישראליים בבתים האמיתיים
 שהשאלה העובדה, גם מאוד תמוהה

 הייתה: הפיליפיני, הקונסול חזר ׳עליה
 את לכם מיסד מי לכם? נודע ״מניין

 שנאמד עד חירפה, ולא הזה?״ המיידע
מהימן. המקור כי לו

 מ״מ׳עיסי־ אחת כי לקונסול, נמסר כאשר
 פלטה, הפיליפיניות הנערות של קותיהן״
 בהבאתן המטפלת סוכנות קיימת ושכנראה
 באמצעות כנראה רווחים׳ מכך והגורפת

 יתקשר כי הבטיח בפיליפינים, ואיש־קשיר
בממ בדבר הנוגעים הגורמים עם מייד

כך. על ויודיע שלתו,
 לא רישמי, באופן מאוד, מבקש ,׳אני
 לבירורה, עד הפרשה, על דבר לפרסם

מדיני.״ נזק לגרום עלול שהדבר כיוון

 בפברואר 10
במרס 20

פרייליך כבית המשתולל הקצין
!העצמות את נרסק

אח פעמים הקונסול חזר זו ׳בקשתו על
 הזה להעולם לדווח הבטחתו את אך דות.

קיים. לא שערך, הבירורים על

העניין
ר1חמ

 מישרד־החוץ דובר נשאל אשר ך*
:השיב כך, על לו יידוע מד, הישראלי

 דבר.״ לנו ידוע ״לא
 דד התעסוקה שירות מנהל כוכבי, הב
 אמר: במישרד־העבודה, וארצי

 הימיש־ היועץ עם אדבר חמור. ״העניין
 מישריד־השבודה.״ -של יפטי

 מישדדיהפנים, של המנהל־הכללי סגנית
 המי,ש־ של והעלייה הרישום אגף מנחלת

 מסרח: היבנר, יהודית רד,
 זה. בעניין יסודי טיפול מטפלים ״ואנו

 גילינו לא ד״נ״׳ל המישפחות של בתיקים
 מהפיליפינים. גערות להעסיק בקשות כל

 כאלו, בקשות הגישו לא שהם מביאן,
 באופן החקירה את ממשיכים אנו ולכן

 המיש־ של עזרתה את גם נבקש יסודי.
בדבר.״ הנוגעים הנתונים לפירור טרה

מישהו
מרוויח

 העולם של גימרצת חקירה אחר ן■
נוספות: עובדות שתי התגלו הזיה, /

 ששמו ישראל, של אזרח־ילשעבר קיים
 והוא המערבית בברלין כיום היושב פייר,
 ב־ במיסחר העוסק מועדוני־לי׳לה, בעל

 הפי- השפחות הובאו ודרכו חי״, ״ובשר
שמנים. דמי־תיווך תמורת ארצה, ליפינ-ות
 סביון בשכונת גווסף, מהמימן ׳ממקור

 את שהביאו שהמישפהות נתגלה עצמה,
שיל בבתיהן, לעבוד הפיליפיניות הנערות

 אש־ הארכת עבור גבוהים סכומים מו
שלהן. רות־השהייה

 מישרד־ סימנכ״ל כדברי זאת, לעומת
ה של שאשרותיהן העובדה אין הפנים,
 של בתיקיהן פלל נזכרת הוארכו, נערות

אז כל לגבי למקובל בניגוד המישפחות,
ר רח.  בארץ, אשרת־שהייה המקבל ז

מקום־מ׳גוריו. על לדווח והחייב
? ועושק ניצול פרשת תסתיים ■כיצד ו  ז

יודעות. כבר הן — שעברית ספק אין

במדינה
צה״ל

תאוות

הבשרי□

 חפף וף״7ה״ כשר
 פצה״?♦ שם־דבר

 א7ש נסתבר השבוע
 התלוננו החיילים רק

הבשר 7ע
 לוי ריכארד מיפעלי היו רפות שנים

 כאשר ציה״ל. של הראשיים הכשיר ספקי
׳וטי הבשר איכות סביב השערורייה פרצה

הפ זה, בי׳ת־ההזשת על־יידי המסופק בו,
 הבשר קניית את זמנית בשעתו צד,״ל סיק

זה. פמיפעל

 החד, צד,״ל התם אחדים חודשים לפני
 בית־ עם בקופסות, לוף, בשר לאספקת
בשר. ׳לשימורי עוז החרושת

 כבר הלוף, לבשר החיילים יחס על
רביות. נכתב

 על ל״י 1,050 בסך קנס הוטל השבוע
 בייצור שהורשעו עוז, בי׳ת־החדושת בעלי

הונ גולש בשר של פשר-שימורים קופסת
 מפני אדם למאכל ראוייה היתד, שלא גרי׳

ונ׳וציוית. עצימות השאר, בין שהכילה,

האומה תודת
ביזיון

חוזר
— מתנצל דיין

נמשכים הביזיונות אף
 כששר־ האחרון, השלישי ביום זה היה

 בכנסת בפומבי התנצל דיין משה הביטחון
 מיש־ הסעת בעת שהתרחשו הביזיונות על

 לטקסי־ יום־הכיפורים מלחמת חללי פחות
הארץ. ברחבי לבתי־הקברות אזכרה

 על הביזיון חזר רביעי, ביום למחרת,
ההתנצלות. למרות — עצמו

וה הגברים קבוצת נוראית. שתיקה
 יום אותו בבוקר התאספה האבלים נשים

 רחובות של המרכזית האוטובוסים בתחנת
 משפחותיהם בני אלה היו היעודה. בשעה

ב שלחמו השיריון מחטיבות אחת חללי של
 נשחקה חטיבה אותה תעלת-סואץ. חזית

ב המצרים מול הבלימה בקרבות נוראות
 עתה, המילחמה. של הראשונים יומיים

 את להחזיר עמד שצה״ל לפני ימים ארבעה
 המצרים, לידי החטיבה של הקרבות אמורי

משפ לבני סיור החטיבה מיפקדת אירגנה
ה התחוללו בהם במקומות הנופלים חות

קרבות.

ב שהגיעו היחידים היו המשפחות בני
 את לקבל אמורים שהיו צה״ל, נציגי זמן.

הופיעו. לא פניהם,

 זה היה לא ביותר, הטובים בתנאים גם
 רבים לקרובים. נפשית, מבחינה קל, סיור
 לצאת שהחליטו לפני קשות היססו מהם

 איש הופיע משלא עתה, המזעזע. למסע
 לעשות, עליהם מד, ידעו לא והם לקבלם,

ומבוכה. זעם גם למועקתם נוספו

 לעומת וכאפס כאיין היו אלה "ימאסו.1
 ממושך, איחור אחרי לבסוף, שכן ההמשך.

צעיר. סגן ובו המיועד האוטובוס הגיע

הנוס לכל הספיק לא היחיד האוטובוס
 צה״ל שנציגי למרות וזה, שנאספו, עים

 הקרובים, כל עם מראש להתקשר טרחו
 הסגן בסיור. להשתתף חפץ מהם מי לוודא

 ד,בעיית, על להשתלט הצליח לא הצעיר
נוספים. אוטובוסים ולהזמין

ו הידחקויות של קשות סצינות החלו
מהנאס חלק הצליחו שבסופן התפרצויות,

 — עמידה או ישיבה מקומות לתפוס פים
 — המזרחית לגדה ממושכת נסיעה לקראת

 נסוגו הנוסף, בביזיון מאסו אחרים ואילו
ההז את לנצל מבלי — לבתיהם ׳בחזרה
ש המקומות את לראות האחרונה דמנות

יקיריהם. נפלו יבתם


