
 ממשלת־ כי מסתבר 0!
 לחברי- רק לא דואגת ישראל
 אלא שלה, המתעופפים הכנסת

האמריק הקונגרס לאנשי גם
ה האמריקאי הטור בעל אי,

 מספר אגדרפון, ג׳אק ידוע,
 האמריקאי, איש־הקונגרס כי

בצי ביקש, גיל,מן בנימין
 ארצו, של הדיפלומטיים נורות

 את לארגן מממשלת־ישראל
 ליד שלו הבן של הבר־מיצווה

בחיוב, ונענה המערבי, הכותל

רוד המילואים כי נראה ■1
 וראשי- השרים דוברי את פים

שקיבל לאחר מייד העיריות.

 לעשות, ״מה לשלומה: נאווה
המיקצוע.״ של הסיכונים אלה

 נפתחה מעניינת תערוכה ■
 בפתח- לבנים יד בבית השבוע
 הציורים אוסף בד, מוצג תקווה.

 דוברון דוגרון. אדיה של
 פרחים מגדל אלא צייר, אינו

 ב- שלו במשתלות מיוחדים
ישר מאמני רבים פתח־תקווה.

יו גר,, שמואל ביניהם אל,
 מםג,: אהרון בתגר, פל

 גוטמן, ונחום בזם נפתלי
 דוב־ אל האחרונות בשנים פנו
להש להם שירשה בבקשה רון

כמודל המיוחדים בפרחיו תמש
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 השגוע שהצטרף הישראלי, במאי״הקולנועו!הר1 אורי
תל״ עירייה בניין מול שנערכה להפגנה

 חובבי־ מבין מעטים על־ידי רק זוהה הסינמטק, סגירת נגד אביב
 אינו בתמונה, נראה שהוא כפי אורי, בהפגנה. שהשתתפו הקולנוע
 של ניכרת כמות ממישקלו שהוריד אחרי נראה הוא כן מחופש.

 20 במשך בילבד מים על כשהתקיים בדייאטת־מים, קילוגרמים
 דיבר אורי שכן עליו, השפיעה החמורה שהדייאטה נראה יום.
 שפייזר, אליהו ראש״העיר סגן ונגד רבינוביץ׳ יהושע ראש״העיר נגד

באופוזיציה. נמצא שפייזר וכי שר־האוצר, הוא רבינוביץ׳ כי שכח

מישרד־ד,ביט דובר תפקיד את
ש מי כהן, אילן נקרא חון

 ידיעות ככתב לכן קודם שימש
 ימי-מילואים, 40ל* אחרונות,

 כניסתו את לדחות צריו והיד,
המילו את סיים רק לתפקיד.

 עיריית ראש של ודוברו אים,
 נקרא יהב, יוגה ירושלים,

ארו לתהופת־מילואים הוא אף
די אולם כה.  אינו קולל! ט

למי יד,ב של מיציאתו מוטרד
 בעירייה לו שיש מאחר לואים,

צמודים. דוברים שני עוד

 שהיה ומי לעודדה,דין 0!
ש מילמן, דב חבר־כנסת

 ככונס־ שעבר בשבוע מונה
 שבא מלכת מלון של הנכסים
מה אחת בקשה היתד, באילת,

 לווג■ הלמוט שלמה שופט
 ״אני אותו: מינה אשר כדג,
 עורך־ נכסים, כונס להיות מוכן
 אופן בשום אני דבר. כל דין,
 עיריית ראש להיות מוכן לא

אילת.״

איר בלתי-נעימה תקרית 0!
 מגי למנחה שעבר בשבוע עה

 בתוכניתו שאירח בעת פאד,
 אכי■ המהפנט את מני ממני

 היפנט דרורי דרורי. שלום
נע בקהל, הבחורות אחת את
 שבצל כך גאווה, בשם רה

 מה אותה ישאל שמני פעם
צווא על תיפול היא שלומה,

 של אשתו אותו. ותחבק רו
 נכחה אשר פאר, קרגי מני,
 אחרי הגיבה, באולם, היא אף

את שאל שמני החמישית הפעם

 אך הסכים, דוברון לציוריהם.
 עתה, תמונה. בתמורה דרש

 כמה זו בדרך שאסף לאחר
 דוברון עורך תמונות, עשרות

התערוכה. את

 עזריאל איש-העסקים 0
 חו״ל, בנסיעות המרבה עינג,

 היה כאשר בדרד־כלל, נהג
 בן- התעופה בנמל במכס נשאל
 להצהיר?״ לד יש ״מה גוריון

 לארץ.״ לחזור ״טוב להשיב:
 היתד, עינב של הזו החוכמה

 שהכירו המוכסים, לכל ידועה
 חזר שעבר בשבוע היטב. אותו
 המוכס, ולהפתעת לארץ עינב

 הרגילה, השאלה את ששאל
 אי- כבר ״היום עינב: השיב
ל לחזור טוב להגיד אפשר
ארץ.״

 (״קויה״) יאיר השחקן 0!
ב אלה בימים משתתף רוגין

ב הראשיים התפקידים אחד
 המוס- סלמוניקו טוב יהיה רט
 שבוע בלילות אולם בארץ. רט

 מופעי- את אירגן הוא החנוכה
 עילית. בנצרת שנערכו חנוכה
 לנצרת, בדרכו הלילות, באחד

 נפצע בתאונה, מעורב היה הוא
 כשהופיע נחבלו. ופניו קלות

של ,צילומים-לבימת-ד למחרת
 ולא בולו, חבול היה ד,סרט,
 בלית- לצלמו. אפשרות היתד,

ש התאונה, הוכנסה ברירה
 לסיפור בחיים, ל״קויה״ היתר,

 לצופים להסביר כדי הסרט,
ד,שני בחלקו ייראה הוא מדוע

ופצוע. מוכה הסרט של
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 שאולה, אותך תוריד משווע, בחוסר־ביטחוו הכרוכה הטבעית, יהירותך
 חוש של אמיצה מידה להם ולהוסיף שניהם את לרסן תדעי לא אם

 רוצה לא שהוא לא זה ביותר. היפות מתכונותייך אחת שהוא הומור,
 את לו גלי !קדימה — אז אותו. רוצה לא שאת בטוח שהוא זה :אותך

התקדמותך. את לבלום עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה האמת.

 הסברים, דרוש אלא — באפלה לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 אם הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע
 ויותר קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה
 — שור בת לעניינך. מנעילה לתזנזה יגרנם זה מסוג צעד גם נוח,

 שהופעתך יודעת, אינך ודאי את הופעתך. נושא את לאחרונה הזנחת
!היטב זאת נצלי — יפה את אס שלך. כרטיס־הביקור היא החיצונית
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 חיוני בהכרח, אינו, השבוע אן — קדימה זינוק עם מתחיל החודש
 ביום תובניות לבצע מתכוון אתה אם :ב׳ יום ביחוד לתוכניותיו•

 באסון. ואולי בסיבוכים תסתיים קצרה נסיעה שתיזהר. מוטב זה,
 הפני :תאומים בת השבוע. דווקא לטיולים, לצאת לילדים תתן אל
במיוחד. הטובה ידידתך של מרכילות והיזהרי לשיפוצים מרצך את

 החמולה אבל לעבודתך, מפתיעות די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה
 מאשר העבודה על יותר מדבר שאתה אותך מחשידה סביבו מקים שאתה
ה שותפתך בעצם היא אותך ומרסן שבולם היחידי הדבר אותה. מבצע

סוס1בדבריה. הגיון יש שלך. התורפה נקודות על הזמן כל בפניך מצביעה
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 ממש בלתי־שיגרתית, וגם הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
והנפ הפיזיים כוחותיך, כל את לאסוף עליו יהיה שעבר בשבוע כמו

 על להתגבר תדע אם לבצען. עליך שיוטל במשימות לעמוד כדי שיים,
כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס השבוע נסה תצליח. — שלו קטנות חולשות

 נשוי, אתה ואם רוחך, מצב את יעבירו אשה, עם מריבה או קטטה
 בהחלט אתה עבורך. כשלונות בסימן הוא השבוע מלבגוד. היזהר

 את יותר. ופוריות מועילות למטרות הזה השבוע את לנצל יכול
 האדם עם בקשר תבואי אם פעילות, חוסר של לתקופה להיכנס יבולה
מגניבה. השבוע הישמר אסון. הינו פעילות חוסר עבורך נכון. הלא
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 כמה לאחרים. לסייע כדי בעבר, מאשר יותר תידרש שעזרתו נראה
 במקום הקשורות דאגות צפויות יפה. יעלו לא חסרי-חשיבות, דברים,

 היא הנכון?״ הדבר את עושה אני ״האם שהשאלה: נראה העבודה.
 לבני האופייניות בתכונות להיעזר תיאלצו במיוחד. אותכם שתטריד

לא־מוכרות. מתרופות היזהרו וריכוז. יושר סבלנות, :מאזניים מזל
1

 דעי רציני. יותר הרבה אבל — אהבים יום יש עקרב מזל בת לך גם
 שבקלים. קל בריאותי ליקוי בעבודה. צרות המכסימום. את ממנו להפיק

 יהיה בסופו אך שונים, בעניינים עצבים התפרצויות מלווה שבוע זה יהיה
1עוןומהימן. מיקצוע בעל איתך קחי ערך, דברי או תכשיטים בקנותך מתוק.
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 נוכח נפשך, שלוות על לשמור איך תחיה השבוע, העיקרית בעייתך
 חטוב השבוע עבורך זה יהיה לא האחרונות. הפוליטיות התקריות

 תיבננת אותה תוכנית מכתבים. על ענה ובמיוחד לכתוב הרבה ביותר.
 לפניך. החיים ייאוש, אל אך שתתגשם. סיכוי אין — מזמן לבצע

מלכודות. מלאות הדרכים ובגשם. החשיכה בשעות בנהיגה היזהר

 שלך. היומית העבודה תוכניות על להשפיע צריך אינו הביטחוני המצב
 השתדל המדינה. בניהול הקשורות סיבות בגלל מעיניך שינה תדיר אל

 בחוג יקרה נעים לא משהו סביבך. למתרחש ראש בכובד יותר להתייחם
 — רוח נחת במעט תזכה השבוע סוף לקראת דווקא שלך. המשפחה

 היית עימו גבר דומה. משהו או יקרה, מתנה קטנה, כספית זכייה
קצר. זמן כעבור יחזור, הוא תתייאשי, אל איתך, יחסיו ינתק קשורה
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 מעמדך, את לסכן עשוייה שלך הלשון ? פטפטנית להיות לא יודעת אינך
 אדם אתה אם תריבי. שלא מוטב גם לכן ובכלל. ב׳ ועד ד׳ הימים בין

 בבית שתשב מוטב ציבור. ביחסי לעסוק המתאים הזמן זה אין יוצר,
וימ צעד באיזשהו לנקוט רצוי שלא כפי רצויות, לא קניות ותדנור.

כהה. לבשי הסהר. בחצי החדש הירח בא בו הבא, ג׳ ליום עד הר,

 תוכלי לא שהפעם אלא פרשת־דרבים. על — ברגיל — נמצאת את
 הדרישה ועצם נימרצים, צעדים ממך ידרוש הוא בחיכוק־ידיים. לשכת
 דגים: בת חייך. בל את שישנו דברים לעשות אותך תדרבן הזאת

 קשה, שבוע זה חושיך. לבל זקוקה את עכשיו. דווקא תסתבכי אל
בהחלטותיך. עצמאית כל״כך תהיה לא במיוחד, מסוכן לא כי אם
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1946 הזה העולם


