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 שצריך האיש על ומוכר, ידוע סיפור יש
 וזאב, כרוב עז, אתת בסירה להעביר היה
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בעיתונות המודעות
מציג? זה איפה

 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה ת״א, עיריית ראש
 ב־ המוצגים־או־לא־מוצגים ׳הסרטים בנושא

להת המוסיף נושא בעיר, ערבי־שבתות
ופיתרהן. מנוח לו מיוצא ואינו גלגל

לציבור, צ׳יצ׳ הבטיח הבחירות לפני
 ׳מתחית־לשולחן. הסכמים יהיו לא אצלו כי

 כפייה ■תהיה לא אצלו גלוי. יהיה הכול
דתית.

 עשה והנה, מפד״ל. מרגיעים איד
 ועם העצמאיים הליברלים עם קואליציה

 ארצי, יצחק ל״ע, נציג גם־יחד. המפד״ל
 והכריז בעירייה, התרבות תיק את קיבל

 גם להציג בתי־הקולנוע ימשיכו אצלו כי
 המפד״ל תפרוש אם אפל בערבי־שבתות.

ב תלוי צ׳יצ׳ את תהפוך הקואליציה, ימן
 פעם פרש שכבר ליפקין, ׳חיים ע״ם, נציג

ברוגז.
 לחלל לחדול בתוקף תובעת המפד״ל

 בבתי־ סרטים להקרין ולא השבת, את
בערבי־שבתות. הקולנוע
ב בתי־הקיולינוע את לקנות ניסה צ׳יצ׳
עי החזרי־מס להם הציע שונות, הטבות
 יציינו שלא ובלבד יותיר גבוהים רוניים

 במקביל עבד. לא העניין בערבי־שבית.
 הפרטיים, מועדוני־ההקרנה את צ׳יצ׳ חיסל

נחייסי. ג׳סי של זה כדוגמת
 הממשיכים ■לבתי־הקולנוע לעשיות מה אך

מפרס וגם בערבי־שבתות, סרטים להציג
 מאיימת המפד״ל הרי ז בעיתונים זאת מים

!לפרוש
 הפיתרון נימצא ממש אלה בימים והנה,
 ערבי־שבת סירטי על המודעות הגאוני.

 האחרון השישי ביום בעיתונות שהופיעו
 פרט כלומר, הכל, הכל-בכל־מכל־כל. הכילו

בתי־הקולנוע. של המפורשים לשמותיהם
 מסיחה ׳למשל, כך, ׳הגאוני. הפיתיון

 ברחוב אלמוני קולנוע כי אחת מודעה
 רק סרט. ערב אותו מציג 2 הנביא יונה

 לשעבר, ירון קולנוע במקום שוכן במיקרה
.1 סינמה וכיום

 שיוצג סרט על סיפרה שנייה מודעה
 מלון ימול ,106 הירקון ברחוב ערב באותו

 בדיוק שוכן כמובן, במיקרה, רק דן.
פריז. קולנוע כתובת באותה

 שיוצג סרט על סיפרה שלישית מודעה
 לגמרי שם, גם דיזנגיוף. בפיסז׳ עירב באותו

 וכן הלאה וכן הוד. קולנוע שוכן במיקריה,
הלאה.
 המרה הגלולה את הדתיים יבלעו האם

 ישאירו איומם, יאת יממשו או ■ זו, בצורתה
1 הקרובות בישיבות במיעוט צ׳יצ׳ את

מישפט
תרדוף דלק דלק

 שאבו החשודים
 — דלק ממיבזית ג׳ריקגים 6

המכונית במיכל חור בגזל
 בפינת צמיגים. בחריקת נעצרה הניידת
 ב׳תל- דיזבגרף—ג׳דרג׳ המלך הרחובות

 חנתה לידה דלק. מיכליית עמדה אביב
 הניידת מין יצאו השוטרים ׳פרטית. מכונית

 הגבירים שלושה את והפתיעו במהירות,
במקום. שנמצאו
 לוי. בניימין ישב הפרטית ׳המכונית בתוך

 המכונית ובעל לנגר, מרדכי המיכלית, נהג
 הם קשה. עבדו שוורץ, אפריים הפרטית

ו המרץ, במלוא בדלק, ג׳ריקנים מילאו
הפרטי. הרכב אל אותם העבירו

 שוורץ השיב קורה, מה השוטרים כשאלו
 פגש הלילה, באמצע דלק ללא נתקע כי

 וביקש המיכליית, בעל יחברו, את במיקרה
 לפנות־ וחצי שלוש הייתה השעה עזרתו. את

 לסיים הגבירים את הזמינו השוטרים בוקר.
 הובאו בבוקר, אחד. גג תחת הלילה את

 השלום בית־ימישפט שופט בפני השלושה
בתל־אביב.

 ה- התובע נקוב. מיכל ממלאים בך
 נחום, יחזקאל ׳ראשון רב־סמיל מישטרתי,

 ׳תיל־ ׳מחוז ׳מישטרת של החוקרים מטובי
 שאבו ולנגד שוורץ כי לשופט סיפר אביב,

 ג׳ריקנים שלושה של בנפח דלק מהמיכלית
 קטנים. ג׳דייקנים שלושה ועוד גדולים,

 ׳מיכל־הדלק את בבנזין ׳מילאו ק׳ודם־ילכן
 מאות כמה בסך-יהכל הפרטית. המכונית של

ליטרים.
 היה מדוע שוורץ, את השופט כששאל

 דלק ג׳׳ריקנים הרבה כל־כך לשאוב צריך
החשוד: השיב מכוניתו, את להתניע כדי

כש נעצרתי במיכל־הדלק. חור לי ״היה
 בנזין. של אהת טיפה אף לי נשארה לא

 להגיע שאוכל כדי ג׳יריקנים, כמד. לקחתי
 ומשם שעה, באותה פתוחה לתחנת־דלק

הביתה.״ להמשיך
 ג׳ריק- שישה עם ■להגיע אפשר לאן עד

 — במשיכה נלקח אישר דלק, מלאים נים
ה בשבועות בית־המישפט יחליט כך על

קרובים.
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ממוש הפסקה לאחר
עצ להיות חזרת כת,
 השלווה את כצל מך.

 אתה ממנה היחסית
 את לקדם כדי נהנה

 לשפר בעבודה מעמדך
 במישפ- היחסים את
שו על עין פקח חה.

 לך הכפויפים ועל תפיך
 מדברי- תתרשם ואל

 — טלה בת חנופה.
סבל. לך תגרמי עלייך לרכב לו תניחי אם

* * *

שהש מכוערים חשדות
 שכניך באוזנייך מיעו

מבוס אינם הצעירים,
 גרעין בהם ומצוי סים,

אמת. של מאוד עלוב
נגרם. כבר הנזק אך

ל עליון מאמץ עשה
 המצב בטרם תקנו,
 זה לחלוטין. אבוד יהיה

לקח, להבא אותך ילמד
בדו לכל להאמין שלא

דב לאמת ולטרוח באוזניך, המושמעת תה
 בפרט על־פיהם. פועל אתה בטרם רים,

 מפוקפק. כה הוא האינפורמציה מקור אם
השבוע. לך צפוייה סכנה :שור בת

* י* *

יו קצת שתרבה כדאי
 בספורט, לעסוק תר

ב להתהולל ושתפסיק
 את מפזר אתה לילות.

 מדי ליותר מאמציך
להת במקום שטחים

 לך שחשוב במה רכז
 משפחה קרוב באמת.
 מזה לדאגה לך הגורם

 להדאיג יפסיק רב זמן
ל עלול אתה אותך.

לך. מנוגדות שדעותיו אדם עם הסתכסך
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 יתנו הקרובים הימים
ל נדירה אפשרות לך

מיק־ מבחינה התקדם
וכס חברתית צועית,

אמ ימי יחד. גס פית
 לך יזמנו השבוע צע

 ליזום רבים סיכויים
במי גס חיובי מיפנה

 ואם המשפחתי. שור
ההזדמנות, את תחמיץ
 גדול עוול בכך תעשה

 היומיים ללבך. מאוד הקרובות לנפשות
להת סיכוי צופנים השבוע של האחרונים

ש ומלהיבה, מהירה רומנטית עוררות
רחוק. לטווח היטב יורגשו תוצאותיה
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 שכל-כך על תתפלא
 מתקשים אנשים הרבה

 איתך, הצרה להבינך.
 ה־ על נמנה שאתה

ו הבודדים״ ״זאבים
ל לשתף מרבה אינך

 הקרובים את אחרונה
 המעיקות בבעיות לך

 צפוייה באמת. עליך
ה פעילות השבוע לן

 בעבודת־בפיים. קשורה
למ לך יכאיב לך יקר אדם של מעשהו

 לעודד תצטרכי לכך. התכוון שלא רות
 דבר של שבסופו בפעילות, זוגך בן את

יחד. גם לשניכם ושמחה אושר תביא

* * *

ה כל את תשקיע אס
 אז בעבודה^ שלך מרץ
בעבודתך, תצליח אולי

א בדברים תיכשל אך
תשו־ את חלק חרים.

 הוגנת בצורה מת־ליבך
ה ובין הקריירה בין

אליך, הקרובים אנשים
 תצטרך שבקרוב מפני

עידו ואת עזרתם את
 עליהם יריבים, דם.

 אליך יתייחסו — חסויים במעשה תשפיע
 — בתולה בת בכבוד. אבל אהדה בחוסר

תמשי אם הנכונה. הדרך על נמצאת את
לך. יעזור קופידון אז כי — זו בדרך כי

!1110)
0 8

מאזנ״ס

עקת
■0531X18■0ון.<1וז<.<:זבג

 להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז
או יפתיעו בלתי־צפויים אורחים לעצמך.

 להיות עשויים אלה תך.
ב שישהו משפחה בני

שתר מכפי יותר ביתך
 כלשהו איום יש צה.

 ב־ מסויים לפריט בנזק
 לגרום העלול רכושך

 הקשור משהו צער■ לך
 ו־ מזמנך יגזול בביגוד

ה בסוף ממחשבותיך.
הפ לך תיתכן שבוע
 בהימור. הכרוכה תעה

 של נסיעה בתיכנון מעורב להיות תצטרך
 אליך. הקרובים או מבני־משפחתך מישהו
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 מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך

 את אם לה. שקדמו
 הרבה אין — רווקה

בו שתישארי סיכויים
ש או השבוע דדה,
חו בעוד רווקה, תהיי
 בן מועטים. דשים
מהו הישמר :עקרב
העלו ניכרות, צאות

 על״ידי להיגרם לות
 על-ידי או פזיז צעד

 מצד ליאות-מחשבה.
 אקטיבי. כל״כן היית לא מעולם שני,

* • ¥ ־ ׳ *
 ׳שלך, האינטואיציה על השבוע תסמוך אם

הח לקבל תהסס ולא
 במישור חשובות לטות

לרשו עומדים הכספי,
לע רבים סיכויים תך

ו מצויינת עימקה שות
ל עתידך את להבטיח

ההחל אס ימים. אורך
 הפעל בידך, אינה טה
 על השפעתן מלוא את
ל והשתדל הסמכא, בר

 את לקבל אותו שכנע
תצליח. ואז — טובה באמת שהיא עמדתך,
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 השבוע, סובבות, שלך המרכזיות הבעיות
 החלטות לשתי מסביב
ל עליך שיהיה מרות

בענייני־כטפים : קבל
אירגוניים. ובעניינים

לע יכול שאינך זכור
בעצמך, הבל את שות

כוחותיך. על ושמור
ש שמוטב גם זכור

 ההכרעה את תידחה
ה לשבוע הפינאנסית

 בת המוקדם. לבל בא,
 את מטרידה שכיחה בלתי פגישה גדי,

 בחייך. מיפנה של התחלה זוהי מנוחתך.
¥ ¥ ¥

 את לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
 אל שלך, החדש החופש
הש לא :זאת תעשה

מסו הנסיעות גם בוע!
 וגס לבני־דלי כנות,

ב טומנים שינויי־הפתע
 סכנות מיני כל חובם

ל כדאי, פסיכולוגיות.
אנ להכיר זאת, עומת
 ולהתעניין חדשים, שים

ב חדשים. בתחומים
 טובה עיסקה זהירות.
לפתע בדרך מזדמנת

¥ ¥ 1 ¥
ו השבוע, יגיע לו מצפה שאתה הרגע

ל הזדמנות לן תהיה
ב לטובתך. אותו נצל

 על שתשמור תנאי
כו ועל דעתך צלילות

 בת שלן. הניתוח שר
ל הפסיקי — ״דגים״
 בחור מכל התלהב

ול פוגשת, שאת חדש
ה כל את לו הדביק
 שאת הטובות תבונות

 בדאי למצוא. רוצה
 כמות השבוע שתפגשי הגבר את שתקבלי

וציני. לב שברון לעצמך ותחסכי שהוא,

זני
אר 20  - ביגו
אר 18 בפברו

בידיך. קחה —
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