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ם מי ד- דו אל - שר ת י פ ר ט צ ת מ בי ר מ ת ל נו די ה מ פ רו אי
 אופני ״מרלבודו״. — מאנגליה היוקרה אופני לארץ, לראשונה הגיעו אלה, בימים

 ונסיעות לטיולים, במיוחד מתאימים והם ולמבוגרים, לנוער מיועדים ״מרלבורו״
וארוכות. קצרות

הילו 10 כולל והוא אנגלית פלדה שלדת עשוי השבוע שהגיע הראשון האופניים דגם
 צדדי, ג׳ק קצרים, כנפיים ואחורי, קדמי פנס לילה, תאורת אור, מחזירי 10 כים,
 אופני ישווקו אלה לתכונות בנוסף רבים. ושכלולים תוספות ועוד אחורי כרום סבל

 נמוכים באנגליה המקובלים מאלה נמוכים במיוחד. נמוכים במחירים ״מרלבורו״
בארץ. המקבילים האופניים סוגי כל ממחירי 250ב־״/

 — (״דהר״ היבואן של הדופן יוצאת הרכישה לשיטת תודות אפשרית זו, ניכרת הוזלה
 אופניים, בעסקי ורק אן שנה 55 זה בארץ, הפועלת זו חברה בע״מ) אופניים תעשיות

 כל מחירי של ומקיפה יסודית בדיקה לערוך לה המאפשרים ומיומנות נסיון רכשה
 של ובתקנים באיכות מעולים, לאופניים טכני מפרט ולהרכיב האופניים חלקי

מינימום. במחירי אך ״מרלבורו״,
 דרישות נוספו שנה, 60כ־ כבר לאופניה ״מרלבורו״ חברת שמציבה הגבוהים לתקנים
 אנגליה, בצרפת, בארץ. לצרכים :האופניים ואיכות רמת את להתאים שנועדו היבואן
 אנשים מיליוני רוכבים מדינות ובעוד דנמרק שבדיה, בלגיה, הולנד, איטליה, גרמניה,

 ישראל. גם לרשימה ׳מצטרפת אלה בימים ״מרלבורו״. באופני ונוער
 מלאי גם המבטיחה ״דהר״ חברת בארץ ומשווקת מייבאת ״ימרלבורו״ אופני את

גדול. חלפים

בלבד לנשים לא
ו די טו 6 ס

סי פיתח ר ה קו ה הכנ ד ללי
.1981 באפריל ללדת העתידות לנשים

 פסיכולוגיות. הרצאות
סרטים. שקופיות, המחשה, אמצעי

 יציבה) ושיפור הגוף, גמישות שמירת שרירים, (חיזוק התעמלות
ועוד... לידה כחדרי מודיד סיור

 הקורס במשך רצויה הבעלים נוכחות
 דואק נתמה הפיזיוטרפיסטית כהדרכת הקורסים

״אסותא״). בכי״ח מדריכה (לשעכר
 .19.00וב- 17.00 בשעות 1.2.80מ- החל א׳ ביום יתקיימו הקורסים

ת״א. ,80 ארלוזורוב ,238026 בטלפון והרשמה פרטים

דרוש■□
 פקיד

 פקידה או
ת סט/י טלפוני

לחנה להתקשר
03־232262 טל.

ה מנ הז
י א ד כ ל ש צ נ ל

 ופטיפונים שעונים נחושת, כלי עתיק, ריהוט
 שמן ציורי תחריטים, ליטוגרפיות, עתיקים,
ועוד. ועוד ולגן לבית אמנות דברי ואקוורל,

 ובאמצע היום כל במשף כלבד בשבת פתוח
מראש. טלפוני תיאום לפי השבוע

.04־931751 טל. טבעון, ,37 אורנים ניר־עם,

'\תד\0כ\\ב' ויב\0ל'

 בטלפון לשוחח עכשיו אפשר
השפופרת! את להרים מבלי
 שולחנך שעל לטלפון שנחבר מתוחכם מכשיר בעזרת

 כנדרש. בעיסוקיך ולהמשיך בטלפון לשוחח מעתה תוכל
להתקשר נא פגישה וקביעת פרטים לקבלת

.287486 טל. לרן,
 מרכזיות • אוטומטיים חייגנים • אוטומטיות מזכירות
 • בינעירוני ו/או בינלאומי חיוג חוסמי >• תדיראן
 • התקנה • הישראלי לתקן אמריקאיים טלפונים התאמת

 הארץ. חלקי לכל אספקה • תיקונים • שרות.
מכר. לשפר אפשרות

■מתקדם. תקשורת ציוד י- טיראן
287486 טל. הגשר, קומת סנטר, דיזנגוף

פ ^ סקו רו הו
)10 מעמוד (המשך

 שיוכלו להם חשוב שיגרתית. מעבודה
או אינם הם מכובדת. לעמדה להגיע
 מתמרדים, שאינם למרות מרות, הבים

 המישמעת, עול את עליהם ומקבלים
להז מחכים הם מחייבת. כשהמיסגרת

 בעצמם ולנהל להתקדם, שיוכלו דמנות
עובדים. הם שבו המקום את

 ההמונים את להנהיג שואפים הם
שמוצ הסיבה זו אולי בכבוד. ולזכות

 בפוליטיקה. גדיים הרבה בל״כך אים
 טסה מאו פרנקלין, בנג׳מין ניכסון, ריצ׳רד

 אל- אנוור עבד-אל-נאצר, גמאל טונג,
 גד — ואצלנו סטאלין, יוסף סאדאת,
 עוזי כהן, גאולה מודעי, יצחק יעקוני,
לפיד. ויוסף נרקיס

 יהיה לא בפוליטיקה העוסק הגדי
 הוא רפורמטור. או גדול מחדש בדרן־בלל

ש הבטוחה בדרך ההמונים את יוביל
הפולי בתחום ההצלחה קודמיו. סללו

 יודע גדי שבן העובדה, מן נובעת טיקה
 אינו הוא שלו, השאפתנות את להסתיר

 אינו מעמדו עוד כל בתוקפנות מתנחל
 בטוח אבל לאט, הולך הוא זאת. מאפשר

 חישובי מהם יודע הוא הנכונה. בדרך
ב לשעת-בושר ומחפה שלו, הכדאיות
 לחזקים עוזר הוא בינתיים סבלנות.

 במשימות להתמיד כוח לו יש ממנו.
לקולק בדאגה מאוד טוב הוא קשות.

 גדי בן לפרט. מאשר יותר לכלל — טיב
 תמיד ולא גדול, בקנה-מידה לארגן אוהב

ריגשיות. בעיות עם מטתדר
 גדי, בילידי מאוד הבולט נוסף, תחום

 התדמית למרות האמנותי. התחום הוא
ה משאר יותר הם, דווקא הרצינית,

 ואהבה מפותח, קצב בחוש ניחנו מזלות,
 בארץ רבים זמרים למוסיקה. אמיתית
 ואהובים זה, למזל משתייכים ובעולם

 יהורם ירקוני, יפה :אצלנו הקהל. על
יהו אלהרר, דודו איינשטיין, אריק גאון,
 וגלי רז רוחמה שמיר, אסתר רביץ, דית

 גדיים שני יש הקריינים מבין גם עטרי.
 ודליה פאר דניאל — הקהל על אהובים

מזור.
 בני את להבין קשה האהבה בשטח

 רגש לענייני שקשור מה בכל המזל.
 קל לא ומאופקים. זהירים סגורים, הם

 כאשר גם רגשותיהם. את לבטא להם
 בהם השולט ההיגיון, על גובר הרגש

ולהת להתוודות, להם קשה בדרך־כלל,
לבן־הזונ. וספונטניות בקלילות נהג

 בבחירת מאוד זהירים הם על־פי-רוב
 ביחסם אותם להביך ומסוגלים בני״הזוג,
 גם אותם שיבינו מצפים חם המסוייג.

 הפגנות וללא מיותרים, דיבורים ללא
 לחלוטין. מיותרות להם הנראות חיבה,

 קלי־ דרך לחדור שהצליח המזל, בר אך
 שם מגלה הגדי, של חרבות השריון פות

 כנה ואהבה ועדנה, רוך של עשיר עולם
ואמיתית.

 משרים בהבטחותיהם, עומדים הם
 קבי- של הרגשה ונותנים ביטחון הרגשת

 שמבטיחים האוויר, למזלות בניגוד עות.
 אחד מאף מצפים לא אך ומדברים,
 למילותי- ברצינות מדי יותר שיתייחס

 הזוג מבני דורשים כמעט הגדיים הם.
בהם. שיאמינו

 יח- מאוחר בגיל להינשא נוטים הם
 חוט־ מבחינה מבוססים חם וכאשר סית,
 מאוד הם ממושכים, חיפושיהם דית.

 מ- או בלתי-מוצלחת, מבחירה חוששים
דור הם מבת־הזוג בנישואים. כישלוו

 לפעמים ולילדים. לבית מסירות שים
 להם גורם העבודה כלפי החובה רגש

 הם למרות-זאת אך בבילויים, למעט
 רגשותיהם את ומפתחים לבית, מסורים

ובביטחון. באיטיות
הבר על שולט גדי מזל — בריאות

 על-פי- והעור. השיניים העצמות, כיים,
 יותר, חלשים הם הילדות בגיל רוב

יל ודלקת״פרקים. עור למחלות ורגישים
 לעיתים־קרובות נפגעים זה במזל דים

 הם כאשר הרגליים. ובאיזור בברכיים
 כך ומתחסנים, מתחזקים הם מתבגרים,
וחזקים. בריאים הם שבבגרותם
 גדי, למזל משתייכים רבים רופאים

 רבים. רופאי־שיניים למצוא ניתן וביניהם
שב של החזקה שליטתו בגלל יתכן
ועליהם. השיניים על תאי

 תקופה עוברים גדי ילידי וו בתקופה
 ובמיס- בהשקפת״עולמם שינוי — קלה לא

שות מפרקים מהם רבים גרות־החיים.
 מיש- אם ובין עסקיות אם בין פויות,

 חש־ ועושים דירה, עוברים פחתיות.
 בהם שהתחילו דברים לגבי בון־נפש

 פרי־ לפני עומרים הם שנים. שבע לפני
 יתכן החיים. בכל ושינוי חדשה, צת-דרך

חדשים. קשרים או חרש עיסוק

. במדינה
רבי ם ד אד
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לותס ש*ש

 פקודות שש היו דיבר יאיר נגד
 מעצר ימי 126ב־ שהסתכמו מעצר,

 ולא עבריין היה לא וינר בסך־הכל.
 פקודות״ את פלילית. בעבירה נאשם

שונים. חובות בגלל צבר המעצר
 ראש־ההוצאה־ צריך החוק לפי
 לחייב. יכולת חקירת לערוך לפועל

 של הכנסתו מה לברר צריך הוא
 להחזיר יכול הוא כסף כמה החייב,

 תשלום דרך את ולקבוע לחודש,
 האיש כי לו מסתבר אם החוב.

 את לשלם ויכול אמצעים בעל
 זאת, לעשות מוכן אינו אך חובותיו,

 להטיל הוא יכול מכך, מתחמק והוא
 תעלה שלא לתקופה מאסר עליו

חודש. לכל יום 21 על

שפטל פרקליט
לחייבים הצלה

 ראש־ בפני וינר הופיע כאשר
 שתי רק נשאל וצאו■,־לפועל, הה

 ו״כמה ז״ עובד אתה ״היכן :שאלות
 ענה וער ז״ לחודש משתכר אתה

 ומרוויח בחנות, כזבן עובד הוא כי
 הוסיף הוא לחודש• שקל 2400כ־
 ילדים, שני לו ויש נשוי הוא כי

 זו ממשכורתו לשלם ביכולתו ואין
החוב. את

 ראש־ עליו ציווה זאת למרות
 מחצית מייד לשלם ההוצאה־לפועל

 ולא, שקל, 12.,000 בעדך מחובותיו,
יום. 21ל־ ייאסר

 מאחר מוצדק. שאינו מאסר
 וער נכנם כסף, בידו היה שלא

 על וחשב בכלא ישב הוא למאסר.
 מעורו- ביקש ואז לו, שנגרם העוול
 על ערעור להגיש שפטל יורם הדין

חזון. עובדיה הרשם החלטת
ה של בפניו התברר הערעור

 וינר גלעדי. ישראל המחוזי, שופט
בהח החליט השופט לחופשי. יצא
 לעצור מקום אין כי עקרונית לטה
 כסף לו שאין שום על רק אדם

 אדם על לכפות באה ״הכליאה
 נאשר^ראש־ההוצאה־לפועל לשלם

 ולמרות יכולת לאיש שיש משוכנע
 הוכח שלא כיוון משלם״. איננו זאת

 לשלם מספיקים אמצעים לוינר כי
סבית־הכלא. שוחרר חובו, את

 עשרות בוודאי תעניין זו החלטה
יוד ואינם בכלא היושבים .חייבים,

 הצדקה. ללא נכלאו שבעצם עים
 החייב כי בפסק־דינו הדגיש השופט

 את לדחות התיר ולא מייד, ישוחרר
 כוחו בא כאשר אחר, למועד הדיון

 ״בנסיבות בארץ. יהיה הנושה של
 במאסר יושב החייב כאשר כאלה,
 חובתו היתד, לדעתי, מוצדק שאינו

 לייצוג לדאוג המשיב כוח בא של
בחו״ל.״ שהותו בעת מתאים

2260 הזה העולם418


