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 את ׳אותו פוגשת את
 משתכשכת את האחד,
 עשוייה את איתי.
 א׳ כיום אותו לאבד

 זמן השבוע. שבתחילת
 עם לטיול לצאת נהדר
 טובה. חברה או חבר
 טוב יותר עוד זמן

 הנעלם, את להכיר
 להרפתקאות לחיכנש

 שטויות לעשות קלות,
 לעשקים מתאים זמן לא להתפרק. ובכלל,

ל צוו־המזלות, הרות־גורל. להחלטות או
ליבשו השתעשעו! השבוע: טלה, בני

 מפיר- הימנעי כמו״כן צבעוניים. בגדים
מאליה. אליך תבוא היא רעשנית, שומת

¥ ¥ ¥1

 בה בתקופה נמצא אתה
 פנים המזל לך מאיר
ולמש לבית הנוגע בכל

 נפשיים קשרים פחה.
 בינך והולכים מתהדקים

 לא שהופיעה נערה לבין
 והם חייך, באופק מזמן

 מצד נלהב לאישור זכו
ו הקרובים המשפחה,
לארח הרבה הידידים,

 ואל בביתך, אנשים
מסי לעריכת הזדמנות שוס תחמיץ

דבר. של בסופו ישתלם זה מכריך. לחוג בה

¥ ¥ ¥
מתחי המאזניים כפות
 לכיוונכם. לנטות לות

התחל אותו המאבק
 מיס- שבועות לפני תם
 כי נראה ואשר — פר

 את הוכיח לכם, יזיק
 אתם דווקא עצמו•

 את לקצור מתחילים
ש כמו ולא הפירות.

 אל בהתחלה. נראה
ב להשתמש תחששו
 הנראית הדרך את לפלש כדי מרפקים
כרגיל. הצלחה הרומנטי, במישור כנכונה.
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 רביעי או שלישי יום
 מתאימים אינם בהחלט

ב לבילוי או למסיבות
אי־ לך, מוטב חברה.

 להסתגר סרטן, בת פוא,
 את ואם אלה בימים

 להקדיש — סטודנטית
לבחינות. מירצך כל את

 ניכרים כספיים הפסדים
_ _ _ _  תתן אל עליך. מאיימים _

 יותר אותך לזעזע לזה ד ^
 כך אס ארוך. לטווח בתיכנון המשך מדי,

 בליל־ פגישה אפסי. הנזק יהיה — תעשה
לפר לא אך — להרפתקאה הופכת ירח
יראוך. שלא העיקר, בעלת־חשיבות. שה
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כשלי מעוניין אתה
 בעולמנו, כזו אין מות.
 מתחת היא יש, ואם
 פעם נשה השטח. לפני
 לחיות בחייך אחת
כתו הדיכאון ותרן.
 יימשך. האבל מן צאה

תעו גדולה לא מתנה
 וחשש התרגשות בך רר

 לקבל על-מנת שזה
 להיות תפשיק פרש.

 זה !לעזאזל באחרים, שמתחשב כזה מין
 להיות עלולה את ! מאש היזהרי למענך.

ב הקשור בלתי-נעים במשהו מעורבת
לפשיכיאטר. ליבך צפונות את גלי אש.
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המעסי הדיאטה בעיות
 ממך עושות אותו קות

ידידים. בעיני צחוק
 מעשיו את תפיצי אל

 סודותייד ואת הפרטיים
 אנשים ברבים. הכמוסים

הל למכרם ישמחו רק
 שום אין לד. ולהזיק אה

 שתוכניתו סביר סיכוי
ולטיול לחופשה לצאת __

 מאורע תתממש. ארוך
 לתקופה לביתך אותך ירתק משפחתי

 — אותו לחבב נסי יחסית. ארוכה
 אושר לך להסב ויכול אוהבו הוא
יצרייו. על תבליגי רק אס רב,
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 להתחייבויות השבוע להיכנס מאוד היזהר
 ל־ תיכנס אל כספיות.
 בלי חדשות עיסקות
 עם היטב. אותן לבדוק

ל מתאים הזמן זאת,
 כספיות תוכניות עריכת
 על סמוך ארוך. לטווך
של ותכונתו עצתו
 נולד אם בעיקר ידיד,

 של הראשונה במחצית
אתה אפריל. חודש
 סיפוק לשאוב עשוי

חברתיים. מאירועים אישית ותועלת רב
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מאפ לכאורה, חשוב ובלתי קטן מחדל

אח על לוותר לך שר
שו את טורדנית. ריות

 את אבל כמובן, גה,
שוגה, שאת שמחה
 גגה- גבר עם פגישה
במבו משתיימת קומה

מ היזהרי נעימה. כה
חב של הפה פליטות
ביותר. הטובות רותייך

 בהוצאו- חישכון קצת
לך. יזיק לא כלל תייך

¥ ¥ ¥
 רומאנט שבוע הכל, בסך זהו
 בת־קשת, !התחלה רק

 גם — שפגישותך דעי
 בצד זו נערכות הן אם
ל להתלקח עשויות זו,
ה אצל מאוד חזקה אש

ה בסוף עימך, נפגשים
 נהגי כן על שבוע.

 אל וברחמנות. בזהירות
 ב־ נשוי אדם תסבכי

 שלך. שעשועי־הפלירט
שרירותית. תהיי אל
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 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
בטבע, מרגוע למצוא

ובד חדשים, באנשים
 שבוע זהו יפים• ברים

 מוקדש להיות שצריך
ול לעבודה חצי־חצי:

 להסתר- בייחוד בילוי
 בתערוכות ביקור לות,

תש אם בזה. וכיוצא
ל הזמן כל את קיע
 התחומים משני אחד

 תמשיך אם תינזק. —
לך. לזקוקים נזק תגרום — לדאוג
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עצ את לעניין תצליח
לגמ שונה במשהו מך
 מזל בת עם היכרות רי.

 תוצאות תישא אריה,
 תגרום היא חיוביות.

 מלוא את שתנצל לד
ה בשטח כשרונותיך

יג אשר עליך, אהוב
ה שהאנשים לכך רמו

יערי אותך סובבים
 מחדש. אותך ויכבדו כו

השבוע. תידחה תיכננת אותה הנסיעה

¥ ¥ ¥
 טובים ידידים לעז. מדברי תחששי אל

 את עליך, שומרים
עליהם. לשמוך יכולה
עליך. חיובית דעתם
 הנישואין חיי בעיות
 רחוק הלא בעבר שצצו

פתאו באותה ייעלמו
 בנות הופיעו. בה מיות
 מס- השתכלנה דגים,

 ליד- מצוי זה ביבכן,
 לשווא תחפשנה אל כן,
ב שאינו המושלם את

אידיאלי. שבוע שוף לך מחכה נמצא.
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יורים הם
 )30 מעמוד (המשך
למשל. דלק, בקרון

ו שיפוצים נעשו האחרונים בחודשים
 ממיליון יותר של בסכום במיטווח, שיפורים

ש להאמין יכולים לא ״אנחנו לירות.
 המיטווח,״ את תסגור רמת־גן עיריית

 אגוזי, אמנון השכונה, מתושבי אחד אומר
במיקצועו. סוכן־בורסה

בש הזה העולם צוות של ביקורו בעת
 המיטווח. מן היריות הדי היטב נשמעו כונה,

 כי רמת־גן, בעיריית טוענים זאת למרות
 רעש — הדציבלים כמות למדידת בבדיקה
 כלל ״הרעש כי נמצא המיטווח, מן שעולים

 מדגימה זאת עובדה לשכונה.״ מגיע אינו
 לפיתרון, הנכונות ואת הטיפול דרך את

 אינטרס שלה דמת־גן, בעיריית הקיימים
 יורים אוכלוסיית המשרת במיטווח ברור

תל־אביב. באיזור גדולה

 יומיומית מגגיגה
מחרידה

 מש- התארגנו האחרונים שבועות ך*
 ב־ מילחמה להכריז כדי בשכונה פחות ^

לגיהי חיינו את ״ההופך המסוכן, מיטווח
 מישפטיים. באמצעים גם כדיבריהם, נום,״
הנפג שבין הוא הפיקנטיים הפרטים אחד
 שופט־ גם נמצא המיטווח מכדורי עים

 הטוען אברבוך, יהושע התל־אביבי השלום
 בענייני להתערב יכולה רשות ״אין כי

 לזכות סיכויים הרבה שאין כך אחרת, רשות
מישפטי.״ במאבק

 שייאסר היא באופק המסתמנת הפשרה
 שלהם שטווח־הירי קראבין, ברובי הירי
הפכו ״בינתיים קילומטרים. כארבעה הוא

במדינה
הסברה

במחנה הדוד אוהד
 פתה עתק חץ־ 7ש בהשקעח

 רבבות קירוב במיבצע ״ר צח
ישראל שר רעגייגה היורדיב

 במיתקפת־החורף פתחה ישראל ממ-שלת
 ב־ החיים הישראלים מאות־אלפי על שלה

אח ובמדינות אמריקה של ארצות־הברית
רות.

ל נשלחו לירות, מיליוני של בהוצאה
 — בפועל או בכוח — היורדים של בתיהם

 צר,״ל חיילי עיתון של שמנים גיליונות
כו היקר למשלוח ובדיברי־ההסבר במחנה,

 אגף־כוח־אדם ראש ורדי, רפאל האלוף תב
ל נוסף ״צעד לעשות הוחלט כי בצה״ל,

 אינו האלוף, כותב הקשר, הקשר.״ הידוק
כי גם יהיו אלא במחנה, בקריאת מסתכם
 שונות, בערים וכנסים מיפגשים נוסים,

 לבין רביניכם הקש את לחזק ״במגמה
צה״ל.״

 המיס־ בעלי נהגי־המוניות, עשרות־אלפי
 ב־ והגיטארה העוד מנגני ומלצריהן, עדות

 המיש־ באלפי שומרי־הסף מועדוני-הלילה,
ש אלה כל — הממוסדים היהודיים רדים

 ״כרטיס לקבל כדי דולרים אלפי השקיעו
 בהברחת ממושך זמן במשך ועסקו ירוק״,

 באמצעות מישראל, דולרים עשרות־אלפי
 יזכו העיר־העתיקה, ואולפני שליחי־ישיבות

 שרובם אחרי צבאם׳ עם הדוק בקשר מעתה
לקבלת ההכנות את כבר השלימו ככולם

 כדור פגיעת על מצביע דן, שיכון תושב אגוזי, אמנוןת ופס מי ל מל
 חדרו לדבריו ביתו. מירפסת של במעקה־הזכוכית

 או לפציעה לגרום היה עלול מהם שחלק אחדים, כדורים האחרונים בחודשים לביתו
סיפר. הסמוך,״ במיטווח שיורים בזמן בסלון יושבים שאיננו הרגל לנו ״עשינו למוות.

מח יום־יומית מנגינה הכדורים שריקות
אצ ״ביקרו רשף. ציפורה אומרת רידה,״

 עיריית וראש תל־אביב עיריית ראש לנו
 פיתרון שקיים נראה לא אבל רמת־גן,

 מסכנים, מאד שאנחנו אומרים כולם קרוב.
 כאילו כרגיל נמשכות במיטווח היריות אבל
 סכנת של בעייה בכלל כאן קיימת לא

נפשות.״
שערו בעיקבות נוצר, מאחרי־הקלעים

 העיריות שתי בין סיכסוך המיטווח, ריית
 תל־אביב עיריית ראש בעניין. הקשורות

 שכונתו, תושבי למען יכולתו כמיטב עושה
 ראש אך שדה־קרב. של במרכזו הנמצאים

 לקבל ממהר אינו לעומתו, דמת־גן, עיריית
ו תל-אביב, עיריית חוקרי מסקנות את

 אפשרות כלל שוקל אינו זה שבשלב נראה
 הירי כיוון שינוי או המיטווח, סגירת של

רמת־גן. עירו־שלו לעבר
 בין להדהד היריות מוסיפות ובינתיים

 קול נשמע בפעם כשפעם הבתים, .קירות
 הקירות. מן מותז טיח או מתנפצת זגוגית
 מרבית את לבלות נאלצים השכונה תושבי

 ולעיתים חסרי־חלונות, בחדרים שעותיהם
במיקלטים. גם למדי קרובות

תע ממש זה למילואים, יוצא ״כשאני
 בחיוך השכונה מתושבי אחד מתלוצץ נוג."

 אבל בטוחים. חיי לפחות, ״שים, מריר.
 ״עד ולילדים.״ לאשה דואג אני בינתיים

 כהן, כרמלה אמרה מישהו,״ פה ייהרג שלא
אחד.״ לאף יזיז לא ״זה השכונה, מתושבות

 כבר אותו נושאים או האמריקאי, הדרכון
בגאווה. בכליהם

ש לכתב־עת, כראוי וצ׳קים. אגרוף
 הקשר, את להדק היא המוצהרת מטרתו

 של יבואו) (עוד הראשון הגיליון עוסק
מח בסיפורים הישראלית, לפזורה במחנה
 הכותרת תחת מהם, שאחד ומשכילים כימים

 היורדים יכולים כיצד מסביר ״ציונות״,
הדווייה. בגולה גם טובים ציונים להיות

 כתב של הרחוק דודו ז״ל, קאי ק7ג הדוד
 הרשימה על החתום תירוש, בונה במחנה

 וחייליו, ורדי האלוף לדעת ראוי, הציונית
 במיבצע־ נזכרים שאתם פעם ״בכל להיזכר

יונתן...״
 את לפתוח שטרח הקורא שואל מדוע?

 ״...הוא :בתשובה זוכה והוא השמן, הגיליון
וה האיגודים בכל חבר היה קאי) (הדוד

האפש היהודיות וההסתדרויות אגודות
 לקחת היה יכול לא שבהן באגודות ריות...

 חברה היתד. — אגודות־נשים היו כי חלק
מגי היו בערך, לשנה, אחת רותי. דודתי

 ישראל, את לראות כדי ארצה... שניהם עים
 ודוס־ מתלחלחות עיניהם היו פגישה ובכל
 כשעברה בנחישות... מתקפץ והאגרוף עות

 עשה קאי שהדוד ידעתי שיא, עוד המגבית
 כמה על בעצמו וחתם טלפונים מיספר

צ׳קים...״
 אפשר איד הכאה. ובשנה השנה

 קאי, הדוד כמו וטוב מסור ציוני להיות
עוזריו וצוות ורדי האלוף 1 זיכרונו־לברכה

)36 בעמוד (המשך

2043 הזה העולם


