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 — עליך ששנוא מה
 אם לחגרך. תעשה אל
 זאת אותך לימדו לא

 שתיז־ מוטב בילדותך,
 ותשנן עכשיו, זאת בור
השי מלבד היטב. זאת
 אמת ליישם עליך נון,

 הקשור בבל זו חיים
ה חברך עם ליחסיך

תיק בך התולה בעיר
הער והמעריצך ווה,
 במו אליו תתייחס אל ממש. עיוורת צת

לו. להציק מעבשיו בבר וחדל לנחות-דרגה
¥ ¥1 ¥

היא נקטת בה הדרן ,
 ועל־אף לרוחו בהחלט
 על הזרועים הפחים

תו אשר היא — פניה
 שאתה למה אותו ביל

ש ולמה להשיג רוצה
לעשות. צריך אתה
 לסמוך עליך כי זכור

ב־ אחר, דבר כל לפני
עצ על ובראשונה ראש __________

להתחשב גם נסה מך.
מתון היה אפשר. שרק כמה עד באחרים,

דבר. תגלה אל ובינתיים בתגובותיו,
¥ ¥1 ¥

מע שאתה האתגרים
 מבחינה עצמן על מיס

 לעייף עלולים רוחנית
 בא- לן ולגרום אותך

 לדעת תיוובח בי״ראש.
 בעבודה, רציני שעיבוב

 נגרם ביוקרתך, שפגע
 אשח בגלל בעקיפין

 שזה הוא המרגיז נאה.
 בדאי. היה לא בבלל

עצ את תאשימי אל
 כלפיך. ואדיש קר שידידך בבן מן
הקץ. את תדחקי ואל סבלנית היי

תאשיס
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 ומוטב עסקים בעיות כמה ייפתרו ג׳ ביום
 או הימור, מכל שתימנע

ה סוף עד סיכון־יתר
שתש גם כדאי שבוע.

 בריאותך, על היטב מור
 גילוי בזהירות. ושתנהג

הב אי ליישב עשוי לב
 שהתעוררה חמורה נה

 יהירותו באשמתך. שלא
מרגי לעבודה חבר של
מאזניים. בן אותך, זה

¥ ¥\ ¥

 בדאי לא זה א׳ ביום בייחוד בשקט, שב
 רצונך בגלל להסתבך
 ת- גם לבלוט. הטיבעי

 האחרונים פירסומים
טו דווקא לך עשו לא

 ב- שתתרכז מוטב בה.
 ובענייני- ענייני״הלב

היצי במישור בספיך.
 ממשיך אתה — רה

 מסויי- בבצורת לחוש
 תלוי השינוי אן מת,
בהי רוצח את אם בן.

ברזוגן. מצב שתראי עד זאת דחי שגים,

¥ ¥ ¥

 ובעיות התנגשויות של יום הוא ה׳ יום
 איפוא, הקפד, כספיות.

 החלטה כל בו לקבל לא
להס ולא מרחיקת־לכת

 לנצל נסה בכלל, תבך•
 הבאים השבועיים את

 לעבודה מחדש, לריכוז
קש ולחידוש שוטפת,

 עליך. האהובים עם ריו
 תזניחי אל :קשת בת

 יש לאחרים גם אותו.
בהיר. צבע לבשי בעיות.
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יתר, מפיטפוט היזהר
 את בסודי־סודות שמור
 עליו המיבצע פירטי

 כדאי כרגע. עובד אתה
ש מזה דווקא שתיזהר

 ידידך שהוא חושב אתה
 אחר ולא הוא — הטוב
 שייצא רמז לכל אורב
מיק־ טעות לכל מפיך,
 מישגה לכל או רית,

בודד, אתה שתעשה,
 לבדך, הזה באתגר לעמוד עליך יהיה לכן,
 זרי — תצליח אס איש• של גיבוי ללא

 חלק יהיו קודקודו את שיעטרו הדפנה
 מבילויים. תימנעי אחר־כך. שיבוא ממה

¥ ¥, *
 בלתי כספיות הוצאות
 לגרום עומדים צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ : דאגה אל מביך.

 אן קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה
 היותר בעתיד כבוד.
צעי לן צפוייה רחוק

במי קדימה ניכרת דה
 עם יחד הכלכלי. שור

 הזאת, ההתפתחות
להצ הקשור בבל ניכרת התפתחות תבוא
 המיבתב היפה. המין בנות בקרב לחתך

 לו עני ומרגיז. מפתה — שקיבלת
 לן. יעזור שזה ותיווכחי בקרירות,

¥ ¥ , ¥
 שאתה מסויימת פרשה
ה תיוודע בסוד שומר
נכון, הלא לאדם שבוע

לעוג־ לך לגרום ועלולה
 אין גדולה. נפש מת

ה את שתכחיש טעם
 האדם כאשר עובדות

הש בפניו. אותן יטיח
אליו, אוהד להיות תדל

 זה הוא הכל, אחרי כי
הש העניין. מכל שסבל

זהירות. בייתר מעשיך את לכלכל תדל

4 ♦

 טובות לבקש ממן מונעת הרבה גאוותן
 השבוע כי זכור בקנוניות. להסתבן או

 טי- היא מילת־הקסם
 גם לכן, פוח־קשרים.

 להתגבר תתקשה אם
 לפחות למד גאוותן, על

נעול. פין את להחזיק
 להיטיב רוצים חם אם

לע לחם תן — עימן
 תידחה ועל זאת׳ שות

 לחיות העשויות הצעות
ו עבורן מכריעות

ביתן. בני שאר עבור

¥ ¥1 ¥

מכרי שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 מלול אתה המישפחה. לבעיות ביחמד עים

 נבוך עצמו את למצוא
שהשי מאחר ומהסס,

חרי יהיו הצפויים נויים
יו הרבה ויסודיים פים
 בת ששיערת. מכפי תר
שלך הרישעות :דלי

 בעוכרייך. להיות עלולה
מ רק להסתכל הפסיקי

ו שלך לפופיק סביב
 העובדה עם השלימי

ב נוספים אנשים שגס
 להציק חדלי קיום. זכות בעלי הם עולם
 המהמר שכרך. על ותבואי להם

העקול. לאדום טוב זה שבוע —

¥ ¥1 ¥

 במה !לבטלנות קץ לשים עליו השבוע
 בהקיץ, ולחלום לשבת עוד תוכל זמן

 את אפילו לעשות מבלי
 המוגשים דברים אותם

 ן הכסף מגש על לן
 ל- מצויין שבוע זהו

ו קצר לטווח תיכנון
 שבועיים בעוד ; בינוני

 לעבור תובל שלושה,
 נמרץ ובקצב למעשים,

 על הקפד ובלתי־רגיל.
 מן מיכשולים סילוק
 חובות ושלם הדרן,

 :דגים בן היזהר, אן וטורדניים. קטנים
 לא אם בשטח לצוץ עלול מסובן מתחרה

ממסעות. הימנע לבן עליה. לשמור תדע
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מחוסר״הוכחות. נסגר תנובה, קופת בפריצת
 מיהר לא אן לתל־אביב, שב ניסים

 נעצר קצר זמן תוך חשבונות. לסגור
 כנגדו שהעידו עדים על באיום כחשוד

 אותו בבאר־שבע, שנערך הקודם במישפט
 מאסר שנות לשלוש נידון בו מישפט

העליון. בית־המישפט על־ידי וזוכה
 גיל* את השופט בפני הביאה המישטרה

 סניגורו, ניסים. של הקודם יון־ההרשעות
ש ההאשמות כי גילה לוויט, עורדהדין

 שוב מדוייקות. אינן המישטרה לו מייחסת
 ואז מחדש, נבדק הגליוין בירור, נערך

 טבי־ כליל חסרות תיקים שבמיספר נתגלה
 שה״ טען זה המורשע. של עות־ד,אצבעות

 במישט־ נזף :השופט שלו, אינם תיקים
 חוד* שישה שלו: את קיבל ניסים אך רה,

שי־מאסר.
אס סירסר ה

ז ״הידיד״
 ניסים שוחרר חודשים ארבעה פני 1■
/  לו ציפתה כאן הביתה. וחזר ממעצרו, ׳

 שלו היפהפייה למה מכל. הקשה המהלומה
 בבכי פרצה אותו, חיבקה אליו, מיהרה

 קודם־לכן, חודשים שבשמונה לו וסיפרה
 גבה* גבר הכירה בכלא, עדיין ישב כאשר
 :לחייו השלושים בשנות ויפה־תואר, קומה

אברג׳יל. אברהם
 ״התלבש״ שאברג׳יל לבעלה סיפרה היא
 כיצא- בשבילו לעבוד אותה ואילץ עליה,

 חמתו ממנה. לוקח היה הרווחים ואת נית,
 את לחפש יצא והוא בו, בערה ניסים של

 כתוצאה איתו. נפגש ואפילו מצאו המדיח,
 נגד תלונה אברג׳יל אברהם הגיש מכן

גיסים.
ונח המישטרה על-ידי נעצר ממן ניסים

 שדרש על איומים, על תיק נגדו נפתח קר.
 פיצוי כמעין לירות, אלף 50 סך מאברג׳יל

עבורו. עבדה שעליזה התקופה עבור
 הגישו הם ויתרו. לא ובעלה ליזה אך

 בי טענו בה נגדית, תלונה למישטרה
 אותה אילץ בכלא, ניסים ישב בה בתקופה
כספה. את וגזל ביצאניות, לעבוד אברג׳יל
 ״נכון, השבוע: אברג׳יל אברהם סיפר
 זה חזר׳ בשניסים אבל ליזה. את הכרתי
 אחת את תפס ניסים אז בינינו. נגמר

 הוא לי וגם לה, והרביץ שלי, החברות
 הלכתי אותי. לראות רוצה שהוא שדר שלח

 חברים. שני עוד עם יחד איתו, לפגישה
נוכחת. היתד, ליזה

 יש אם אותה לשאול מניסים ״ביקשתי
 סיימנו אז הכחישה. והיא נגדי, תלונות לה
 שמעולם שקר, שזה ברור היה הפגישה. את
 ימים במה כעבור אבל כזה. דבר היה לא

 דרכה, לי, ומסר שלי לחברה הרביץ הזר,
כפיצויים. ליתת, אלף 50 רוצה שהוא

 נאמר תלונה. והגשתי למישטרה ״הלכתי
הבל והם, גיסים את לפגוש שאלך שם לי

פגי קבענו למקום. הם גם יבואו שים,
 הבלשים אז הופיע. לא ניסים אבל שה,

 להוציא רוצה פשוט הוא אותו. ועצרו הלכו
 של גירסתו כאן, עד לירות.״ אלף 50 ממני

אברג׳יל. אברהם
 עצור,״ היה כשניסים אברהם את ״הכרתי

הת ״הוא אחדים. ימים לפני ליזה גילתה
 ואחר־ הילטון למלון אותי הביא אלי, קרב

 אותי אילץ הוא שם פלאזה, למלון כך
 שניים־שלושה לי מביא היה בשבילו. לעבוד
ליום. בגיל-העמידה גברים

המישטרה
ה לא קר ח

ורודים, כדורים לוקחת הייתי ני
 הייתי עושה. אני מה אדע שלא כדי

ול לירות, ל־ססד 600 בין ליום מרוויחה
 ולפעמים ,100 או 50 משאירה הייתי עצמי

 בשביל משהו לקנות צריכה הייתי אם ,200
הבית.

 למישטרה, תלונה אברהם נגד ״הגשתי
 אותו. חקרו לא למה מבינה לא אני אבל
 שלי, התלונה את קיבלו ולא נעצר, לא הוא
מדוע.״ מבינה לא אני

הוכ בינתיים אך כבר. התאוששה ליזה
 של חשד על הפעם לכלא, שוב ניסים נס

 סחורות נמצאו בדירתו גנוב. רכוש החזקת
 לצרכי* מחנות ועוד, רשמי-קול גנובות,
 שהסחורות טוען מצידו, גיסים, חשמל.
ידיעתו. ללא בביתו הוסתרו

 ליזה יושב. ניסים חוקרת. המישטרה
 הצד מן משקיף אברג׳יל אברהם לו. מחכה

וממתין.

1?נת1ק
סרטים

ת שברו ם א די הכ
 החברה של בבואתה הוא הקולנוע אם

 הקופתיות ההצלחות ואם צומח, הוא נתוכה
 הקהל של טעמו את משקפות הקולנוע של

 שמסירטי-הקד הרי שבו, הלכי-הרוח ואת
 ללא להסיק, ניתן באמריקה האחרונים פה

 נשבר ארצות־הברית לאזרחי כי היסום,
 שניים אצלם. השוררים והסדר החוק מן

 מוות מישאלת הזה, האחרון הסרטים מגל
 כמה בעוד בישראל יוצגו מורס ובראש

שבועות.
 ליהרג הבנים את שולחים שבו בעידן

 עם מתחבר המדינה ונשיא בווייט־נאם,
 עולם־ של בשיטות ומשתמש עבריינים

 מה הרם, מושבו על לשמור כדי תחתון
רגי נציגי־חוק מסתם לדרוש כבר אפשר

בתש המרבה מכל שוחד נוטלים הם ? לים
 מפני בעיקר החברה את ושומרים לום,
האמת. את בפניה לחשוף שעלולים אלה

 קצין- משליך בהם שסרטים, קורה וכך
המזו (הארי לים שלו הסמל את מישטרה

 הקשר־ את שחוקר למי מתנכלים ובהם הם).
 מגלי־השחיתות את רודפים או הצרפתי,
ב מבוקשים לרבי־מכר הופכים (סרפיקו)

גיבוריהם. עם מזדהה כולו שהקהל יותר,
 הזוכים האחרונה, השנה של סרטים שני

 שנעשו למרות במיוחד, גבוהות להכנסות
 את מגדישים יחסית, צנועים באמצעים

הסאה.
 הסרט כידיים. הדוור, את לקחת

 בתחילה, נועד, מוות מישאלת שמו האחד,
 הסופר־ של בעלילותיו נוסף פרק להיות
 בגאון הרומס ברונסון, צ׳ארלם גיבור,

 הסרט שנושא אלא בדרכו. שנקלע מה כל
לווי לנושא פתאום, לפתע אותו, הפך

 מגבול החורגת ולהערצה ציבוריים כוחים
 ש- משום וזאת הרגיל. פולחךהכוכבים

בהח רגיל בעל-משפחה באן מגלם ברונסון
 באיי מישפחתו עם לבלות היוצא לט,

 אשתו נופלת לנידיורק, בשובו הוואי.
 הורג ולבסוף בה, המתעלל לביריון קורבן
אותה.

ביכו אמונה כל והסר צמא-נקמה הבעל,
 מכריז כראוי, תפקידה למלא המישטרה לת

 הוא למיניהם. הביריונים כל על מילחמה
 האפלות בסימטאות בלילות, לנדוד יוצא

 מזמין וממש הכרד, של ביותר והמפוקפקות
 פשוט יש לאיש הביריונים. מצד התקפות

ראשון. ממבט — מישאלודמוות
 וכל ברונסון, צ׳ארלם הוא שהאיש אלא
 ן לפרנסה בתיקווה עליו המתנפל ביריון

 וביעילות במהירות באכזריות, מחוסל קלה,
 על בסיפוריהם מפליגים העיתונים מירבית.
 סדר שמשליט איש-המיסתורין של מעלליו

ש ההמונים, גיבור הופך והוא ברחובות,
 החוק כוחות שבו ממצב מושיע בו רואים
חסרי־אונים. והסדר

זב- בראיונות מוזמנת. האנארכיח

מוות״ כ״מישארת ברונסון
— החוק את לקחת

1939 הזה העולם


