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 מעלליו את שעבר בשבוע חבה
 יואל האשדודי הצעיר של

 תת- עם שהתבצר דניאלם,
 הבתים אחד גג על עוזי מיקלע

 מא־ לאחר רק וניכנע באשדוד
 העיר. נכבדי של מצי־שיכנוע

 דניאלס כי כתבו לא העיתונים
ה השופט של פניו את קיבל

 שהיה ששון, אכרהס מקומי,
להי אותו לשכנע הבאים ביו

לר נזכה ״עוד בקריאה: כנע׳
 (חיים) עורך־דין את אות

ולא עליון, כשופט קאזים

 נשאר לא לווינגר הרב בוני.״
לפר לך אדאג אני ״גם חייב.
 בשכם, לגור ״בוא אמר, נסה,״
 אגודת יושב־ראש שם ותהיה

בעיר.״ העבריים הסופרים

 בלתי-אפשרית משימה !■
משימותי ביו להיכלל עשוייה

ה של העליה שליחי של הם
 בארצות- היהודית סוכנות
 את לשכנע לנסות :הברית

 לורד, קזג שחקן־הטלוויזיה
סטיב המפקח תפקיד את המגלם

 ערכה ההסתדרות של הוועד-הפועל חברתאוד נאווה
 יהושע האוצר שר עם שיחה שעבר בשבוע

 רבינוביץ כשדיווח החדשה. הכלכלית המדיניות בנושאי רבינוביץ,
 סיפר הוא המערך, סיעת בישיבת עימה, לו שחיתה השיחה על

 קרא ארד״. נאווה עם שלם לילה השבוע ״ביליתי :בישיבה לנוכחים
לך!״ עלה זה וכמה ״נו, :שס״טוב ויקשור הבריאות שר לעברו

 קא־ כמוכם.״ דביליים שופטים
 של עורד־הדין כידוע, הוא, זיס

 המפורסמים מהפושעים רבים
בארץ.

■ אי בלתי־נעימה תקרית י
 ,מני לבדרן השבוע בסוף רעה

 במועדון־הלילה שהופיע פאר,
נת ליד הירוק החוף מלון של

 ל- הסתבר ההופעה בתום ניה.
 המועדון, מבאי ולמאות מני,

ה נשטף שבר־ענן בגלל כי
הנמ המלון, אל המוביל כביש

אפ אין וכי שפת־הים, ליד צא
 נאלץ מני ממנו. לצאת שרות

 התקועים האורחים את לשעשע
 בוקר. לפנות ארבע השעה עד

 די .(מיל.) אל״מ המלון, מנהל
 חדרים מכין החל כבר אורן,

כשהתב מועדון־הלילה, לבאי
 הצליח האורחים אחד כי רר

נש שלא ישנה, דרך למצוא
בה. לעבור היה ושאפשר טפה,

 ללמד ההצעה בעיקבות 9!
 בכיתות התיכון תלמידי את

ול רובים להפעיל השמינית
 הציע האזרחי, למשמר גייסם

קב שעבר בשבוע ע  (״יענק־ י
תל את ללמד אגמון ל׳ה״)
 העממיים בתי־הספר מידי

לי גךהילדים ילדי ואת קפ״פ,
 גני־ למיבצע ברוגטקה. רות

 שם- גם אגמון הציע הילדים
הציפור.״ ״אל צופךסודי:

 הם שהשניים למרות 9
ב זהות כל אין זקנים, עטורי

 כן* דן הסופר של השקפות
חב מתנחלי של ורבם אמוץ

ש דווינגר, משה הרב רון,
בפ זה רישמית השבוע הוצגו

 בצהלה שהגיב הראשון, זה. ני
 לווינגר, הרב היה המיפגש, על

 בן־ מגלה אני ״סוף־סוף :שטען
 ממני!״ לא־מסודר יותר אדם

 לרב הצעה היתד, דן בפי ואילו
שתמ מקווה ״אני :המתנחלים

 אמר, בקרית-ארבע,״ לגור שיך
 בביודספר ילמדו שילדיך ״כדי

 שיען- ללמוד ירצו ואם ערבי,
חש- על יהיה לא זה רי-תלמוד,

 הטלוויזיה בסידרת מק־גארט
ליש לעלות אפס, חמש הוואי
יהו לשעבר, הארץ כתב ראל.
 כשליח המשמש קסמו, דה

 בסאן־פרניצ- היהודית הסוכנות
 כדי להוואי במייוחד טס קו,

ש היהודים 3000 את לשכנע
 השאר בין לארץ. לעלות באי

 חיילים 120 גם לשכנע ניסה
ה בבסיסי המשרתים יהודיים

 בפרל־הארבור, האמריקני צבא
 שירותם בתום לישראל לעלות

 כי גילה כך כדי תוך הצבאי.
 לעם הוא גם שייך לורד ג׳ק

 לא עצמו לורד את היהודי.
 הוא אולם לפגוש, קסטן הצליח
הסו מיספר־הטלפון את קיבל

בי יערוך כי והודיע שלו, די
״לנ כדי בהוואי, מייוחד קור
 את למק־גארט להביא סות

לישראל.״ העלייה בשורת

 ועדת־ד,כספים בישיבת 91
ח ביקש תל-אביב עיריית של
המע ׳מסיעת מועצת־העיר בר
 לדעת קנטור, שרגא רך,

 יחסי־ציבור ואנשי דוברים כמה
ש לפני ד׳עיריה. את משרתים

 חבר לו השיב לו, לענות עמדו
 דויד (הליכוד) מועצת־העיר

״שלו ביניים: בקריאת קטן
ש לכך בהתכוונו ואחד,״ שים

ה מועצת חברי 31מ־ אחד כל
תאב־פירסום. הוא עיר

 לשר־הפ- חריפה תלונה 9
 שר־המיסהר־והתעשייה, על נים

 השבוע הגישה בר־לב, חיים
 מישרד־הפנים, מנכ״ל סגנית

 גם שהיא היבנר, יהודית
 לאישור הוועדה יושבת־ראש

 לחו״ל. פקידי־ממשלה נסיעת
 לשר־ה־ בתלונתה ציינה היבנר

 שלה שהוועדה מאחר כי פנים
 ׳מישרד- לאיש לאשר סירבה

 ל- לצאת המיסחר־והתעשייר,
 לא שלדעתה לנסיעה חו״ל,
 עליה התנפל מוצדקת, היתד,

 :אומר כשהוא בצעקות, בר־לב
 המישרד, את לי תנהלי לא ״את
 לחו״ל נוסע מי לי תגידי ולא
לא!״ ומי

1945 הזה העולם
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 כה זמן שאפת אליו הדבר להשיג הצלחת סוף־יסוף !לא־נורמלי שבוע
 כי להאמין לך ויניח עיניך את שיסנוור שווא מברק היזהר אך רב.

 בהתוויית השבוע, כבר איפוא, התחל, חד־וחלק. מעצמו, הכל יתנהל מעתה
קשה. עבודה בעיגיך שניראה מה לזנוח תיתפתה ואל לעצמך, חדשה דרך
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 ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
 צורך אין חדשה. תקופת־חיים לפתיחת סימן עבורך יהווה גס הוא שישי.
 שלך השיכנוע כוח יותר. טוב עתיד לבנות השתדלי אך העבר, את למחוק
 זאת עם יחד אך ׳מבודד, עצמך את מוצא אומנם אתה גובר.

תשפיע עליהם יריבים, אפילו בלתי־רגיל. כוח ובעל מאושר
השבוע. להמר תנסה מאהדה. ולאו־דווקא יכבדוך מסויים, בנושא

 רחוק. לטווח לתוכניותיו להזיק אף ועשוי לך, יעזור לא רגש״הנקמנות
 שמוטב בך, בל אותך יכעיס תאומה, ג׳, ביום אלייך שיגיע מכתב

 תשגרי או פעולה תנקטי בטרם תובנו, את אחדים ימים תשקלי בי
 את לנצל שאפשר ספק, אין זאת, לעומת לבאן. או לבאן תשובה,
 והמשפחתיות הכספיות הבעיות בל את מחדש בו לשקול הזה: השבוע

תבזבז, אל לבן. קודם ידעת לא עליהם הגילויים לאור שלך,

 להיות עלול הבא בשבוע תוכניותיך. להגשים ברצונך אם ימי־שיא אלד,
 בהדרגה הופך נמוכה קומה בעל אדם עם קשר סרטן: בת מדי. מאוחר
התחיי לך יש אם בלתי־מתאים. במקום להיתפס לא הזהרי עבורך. לחיוני
חובותיך. כל את וסלק המותר, את יעברו שלא שמור — כספיות בויות

 התרחשות כל על השבוע להאפיל עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
 יותר רבה ברצינות להתייחס הזמן שהגיע חושב אתה אם בחייך. אחרת

 לעשות המתאים השבוע זה לחיי־משפחה, עצמך את י ולקשור לעתידך,
 השתדל לרועץ. לך להיות עלול ליבך טוב נוסף. רגע תמתין אל זאת.

לך. יזיק לא בידור זה. בשבוע המתוחים עצביך את להרגיע

ולמש לבית הנוגע בבל פנים המזל לך מאיר בה בתקופה נמצא אתה
 שהופיעה נערה, לבין בינך והולכים מתהדקים נפשיים קשרים פחה.

 המשפחה, מצד נלהב לאישור יזכו והם חייך, באופק מזמן לא
 תחמיץ ואל בביתך, אנשים לארח הרבה והידידים. הקרובים

לך. ישתלם זה מבריך. לחוג מסיבה לעריכת הזדמנות שום

 — מסובך ממצב מוצא אין ושוב הכל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא
 שבוע זהו בעיות. בלי חלק, בנקל, נפתר הכל אחד. לאדם הופך אתה

ובפגי בבילויים, חברתיים, בקשרים תרבה אם תעשה, טוב בו
 על ושמור הקור, מפני הישמר המינים. שני בני עם שות

בחול. בצבע בגדים לבשי מאזניים, בת שלך. הנשימה דרכי
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מאזניים
 אליך להגיע עשויים כספים הפינאנסי. במישור קלה הצלחה נשקפת

 אי־ מיספר להתרחש עלולות זאת לעומת שציפית. ממה מהר יותר הרבה
 אס לך. ישירות דווקא שיגעו מבלי העבודה, במקום הקשורות נעימויות
סביבך. האנשים על תשפיע בך, שנולד הרעיון בצידקת בעצמך תשתכנע

 קטנים ענני״סערה בי אם — ממשיכה מצוייה את בה תקופת״האושר
 או נושים עם פגישות התחייבויות־עבודה, בצורת באופק, מופיעים
 את עז רצון עם דאגה, אל אך במיוחד. טובות ידידות עם מריבות
מקבי רומנים בשני עוסקת את אם בשלום. זה מכל לצאת עשוייה

 בך אותו להסוות לפחות או מהם, אחד עם לגמור דעי — לים
ומכאן. מבאן קרחת תצאי ולא החבילה להתפוררות יגרום שלא

<ושח
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 זהו כי השבוע, מאוד, טוב דבר וזה — מדריך לך משמש כוח־ההרגל
 להיתקל עשוי קיצוני, באופן אותה להפר והרוצה -שיגרה, של שבוע

 להגזים. כדאי לא כספית מבחינה גם כלל. חלם לא שעליהם בקשיים,
 על מצביע — בסופו ו׳ יום כאב־ראש. לך גורם השבוע, בתחילת א׳ יום

 לעומת בלתי־רגילים. מקורות־הכנסה על וגם חדשות התחייבויות
חם. לבשי וחלקה. פנוייה הדרך — הרומנטיקה בשטח זאת,
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 ומצוי מבוססים, אינם דעבודה, חבריך באוזניו שהשמיעו מכוערים חשדות
 עליון מאמץ עשה ;נגרם כבר הנזק אך אמת. של מאוד עלוב גרעין בהם

 לקח, להבא אותך ילמד זה לחלוטין. אבוד יהיה. המצב בטרם לתקנו,
 דברים, לאמת ולטרוח באוזניך, המושמעת בדותה לכל להאמין שלא

 כה הוא האינפורמציה מקור אם בפרט על־פיהם, פועל אתה בטרם
מביתך. תרחיקי אס השבוע, לך צפוייה סכנה :דלי בת מפוקפק.

 — רווקה את אם לה. שקדמו מאלו טובה לתקופה נכנסת הבל, בסך
 בעוד רווקה, שתהיי או השבוע בודדה, שתישארי סיכויים הרבה אין

העלולות ניכרות, מהוצאות הישמר :דגים בן מועטים. חודשים
 ליאות-ממחשבה. על-ידי או פזיז צעד על״ידי להיגרם

וטיילי. בהה לבשי אקטיבי. כל-כך היית לא מעולם שני, מצד

48 ?
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