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 עקיצות בפני מלאה להגנה היעילה המשחה
 עוודנ״ם מעופפים ושאר יתושים

מורגשת ובלתי בלתיניראת
שחת עם מושלם חרקים דוחה קומפלר הים! בשפת להיות כיף קומפלר מ

בטי־נז פרמצביות תעשיות טבע

צורך אין ״קונטראלוקס״ עם
בשמשיה.

״_________....

המרקחת בתי בכל להשיג

המזיקות השמש קרני את המסנן
וטבע____
בע״מ, פרמצבטיות תעשיות
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)10 מעמוד (המשך
 מיל בני של חכספי המצג מחו

 מרוויחים שחם יודעים רק עקרב.
 סודיים, ממיקצועות כספם אח

 לפני מתחת הנמצאים ומדנרים
 מישטרה, לבילוש, מישרד חשטח.

 רפואח, פסיפיאטריה, מודיעין,
 הקשורה עבודה או אינסטלציה,

 — ובטוח בדוק אחד דבר למים.
 עגור פסף לדרוש יודעים הם

פע אומו. מקבלים וגם עבודתם
גדו בעסקים מעורבים הם מים

וחב בורסה ביטוח, עסקי לים:
ל היכולת מעורבות נפט, רות

 תועלת. ולהביא רווחים הכניס
 מכספי נבנים חם רבות פעמים
אליהם. דווקא המגיעה ירושה

□ שתי ק
 הוא הקשתים, את שמציין מה
 הוא קשת בכספים. עניין העדר

מרגי לא המזל בני השפע, מזל
הכל ומצבם ביס, בחסרון שים
 קשת מבני רבים משופר. כלי
ל והכנסותיהם אקדמאיים הם

 לחוץ- נסיעות גבוהים, לימודים
 ספורט ויצוא, יבוא עסקי לארץ,

 בדמם, טבועה הבזבזנות ואמנות.
פרו חסרי נשארים חם וכאשר

 לא מופרזת, אופטימיות בגלל טה
סומ הם הלוואה. לבקש יתביישו

 הטוב ומזלם הטוב, מזלם על כים
הסתבכויות. מפני עליהם שומר

גדיים
 לעשות מצויינת יכולת לגדיים

מגי הם שאליה בכלעבודה כסף.
 היא הראשונה מחשבתם עים,

 העניינים״, את כאן לנהל ״כיצד
ש המעולה חאירגון כושר בגלל
 להסתדר חטובה ויכולתם להם

ב עובדים הגדיים עובדיהם. עם
 על חסים לא בכירות, עמדות
 קשה. מעבודה נרתעים ולא עצמם,

 חוסכים רב, כסף מרוויחים הם
 את ומשקיעים לפרוטה, פרוטה
האמי הגדי נבונה. בצורה הכסף

 עצמו ימצא זיופים״ ״ללא תי
ו .35 לגיל בהגיעו עשיר כמעט
ה העזה, קצת עם והלאה משם
אותו. וישיג אחריו ירדוף עושר

ם דליי
 כספם את מרוויחים הדליים
 חדרך ומשונות. שונות מהמצאות

מפ כספם את משיגים הם שבה
ב ומעוררת ידידיהם את תיעה

 כל המקוריים. לדליים הערצה הם
תה ביותר, השיגרתית ולו עבודה,

 מזל כשבן ומכניסה מעניינת פוך
 מרוויחים הדליים בה. עוסק דלי

מצ לא הם כאשר לפתע, בסף
 להפסידו מסוגלים כלל, לו פים

 הם וחבל. להתכונן, מבלי לפתע
מ לתת מובנים אך בזבזנים, לא

 למחקרים צדקה, לאירגוני כספם
ב לחברים או מעניינים, מדעיים
מצוקה.

ם דגי
 אין ולכסף לב, נדיבי הדגים
 להסיר מנת על בעיניהם. חשיבות
ל מומלץ זוגם, בן מלב חששות
 מיק- ברמה כלכלי ליעוץ הפנותם
 מבולבלת לכספים גישתם צועית.

ו אירגון, חסרי הם ומעורפלת.
 לידם יתגלגל שהכסף מאמינים

 טובה, פיה על־ידי אולי בקלות.
 לנצלם קל מהשמים. מלאך או

 במירמה. כספים מהם ולמשוך
 בדבר וירגישו יתעוררו כאשר

 חוסר בגלל מאוחר. יהיה בבר
לה יכולים חם שלחם המעשיות

 ובעיקבו- כספיים, לסיבובים גיע
החוק. עם הסתבכויות תם

י במדינה
ושכרה אי־עצירה

 לגגד שנהרגה הצעידה
 עוברת־אורח, של עיגיח

כבת־דודתה גתגלתח
 שהתרחשה המחרידה התאונה

נש לא ספו טלי של עיניה לנגד
 אם־ פורד מכונית מזיכרונה. כחה

 ״עצור״, בתמרור עצרה שלא קורט,
 יהודה־ ברנדים הרחובות בצומת
די נמחצה בתל־אביב, המכבי  על־י

 שני הצומת. את שחצה אוטובוס
נפ במכונית שהיו הצעירים זוגות

ב במיקרה עברה טלי קשה. געו
הזוועה. את וראתה מקום

 נחרית בת־הדודה, של מצבה
 כקשה הוגדר ,17ה־ בת פרשטמן

בעמוד שבר אצלה אובחן ביותר.

*־*,
פרשטמן הרוגה

אחרים להרתיע

 היא בצלעות. ושברים השידרה
 והרופאים פעמים כמה נותחה
 הטחול את מגופה להוציא נאלצו
 תקנה. ללא שנפגעו אחת וכליה
נורית. נפטרה שעות 24 כעבור
מ סובלים אחרים פצועים שני

 יועברו וכנראה קשות פגיעות
 בבית־לווינשטיין, הטיפול להמשך

 נהג קשים. מיקרים מאושפזים שבו
 קל שנפצע היחידי הוא המכונית

 מבית־החו־ שוחרר וכבר יחסית
 מתכוונת המדינה פרקליטות לים.

ב אי־עצירה בגין לדין, להעמידו
 לתאונה וגרימה ״עצור״ תמרור

קטלנית.
עמו זועזעה ,21דד בת ספו, טלי

 שלושים במלאת המיקרה. מן קות
ו שיר, כתבה נורית של למותה
 ירתיע שפירסומו מישאלה הביעה
זהירות. בחוסר מלנהוג נהגים

:טלי של שירה להלן
 תמיד וכמו / ראיתיך ערב לעת

 ועל הא על שאלות / שאלתיך
ה הפעם שזו לדעת בלא / דא

אחרונה.
נת / אמרנו תמיד כמו להית׳,

 לא לעצמנו / חשבנו במיקרה ראה
 האחרונה הפגישה שזאת / תארנו
שלנו.

 עברתי / ליל לעת היום ובאותו
 ראיתי שם / בפינה הרחוב במורד
 שערתי לא עדיין אך / נורא מחזה

הילדה. שם את שזו
 ■תאו- ראיתי הן נעצרתי, ולרגע

 אנשים — ושאלתי יצאתי / נד,
 אותם לי וסיפרו 1 קרה? מה

 פצועים ארבעה / נורא זה אנשים
קשה. בצורה

 יהיה בוודאי אמרתי, לעצמי
 ששלי ידעה לא מחשבתי / טוב

 אהבתי כה שאותה הילדה / הכאוב
 תאונה בגלל איננה כבר / תמיד

קטלנית.
ובחו בחור צעירים, שני ועוד

חב והשנייה חברך האחד / רה
תקי לחיים נאבקים עדיין / רה
האלהים. ויעזור יתן מי / נים
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