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שטאלקה כו־סטינה
 בשבוע, עותקים אלף ומאתיים כמיליון של התפוצה בעל מני

 בכפר־הנופש מהנה חופשה בילתה חדש), (דף פלאש״ נוייע ״דאס
להציג. מה יש עצמה לה גם כי הוכיחה באילת, נלשון רפי של

שה ו מ ט ע
 מרוקו יליד ),31( הפסל״צייר

 הח־ תערוכתו את עתה מציג
״אמ בגלרייה מישית־במיספר

 בתערוכה העתיקה.״ יפו ני
ו דו־מימדי ציור עמר מציג

 הפסלים ארבעה-מימדי. פיסול
 ומהווים צבוע עץ עשויים

גדו למיבנים קטנות סקיצות
שהוז מבקרי־האמנות, לים.
 לבקר עמר משה על״ידי מנו

ב להופיע, סירבו בתערוכה
גרוע. מזג״אוויר של תואנה

 :ואמרה הגג על ככנר אותו
אדוני.״ הרבה, לך יעלה ״תה
 התרשמה ראיון באותו 0׳

האתל ממיבנה־גופו העתונאית
כ אותו והגדירה טופול של טי

מי מבחינה מאד מושך טיפוס
 כאחת, ורוחנית גופנית נית,
 להפעיל לאשה הגורם דבר
 העיתונאית דימיונה. את מייד

 שרק ואמרה עשות, הגדילה אף
 לא לה לגרום יכול מזל חוסר

 ואם הישראלי. בשחקן להתאהב
 כי הוסיפה הרי בזה, די לא
 המשאיר גבר שהוא טופול, את
 קשה השכל, על רישומו את

 גברים לעומת לשכוח, מאד
מכירה. שהיא אחרים

 עורך־הדין כשביקש 01:
 משופט־השלום לויט ישעיהו
 ב- לקצר ק־־שדמה יהושע
ה סירב הופיע, שבו מישפט
ש למרות תוקף, בכל שופט
 ב־ שתיים כבר היתד, השעה

 כשלחש יותר, מאוחר צהריים.
 גוחגוט יוסף פקיד-העזר

 כחובב הידוע השופט, באוזני
 של במכוניתו כי בעלי־חיים,

 קיצר כלבו, נעול לויט ישעיהו
 באומרו: המישפט את השופט

 אבל המישפט, את דוחה ״אני
הכלב.״ בגלל רק

 הסופר של המצאתו 9
חש להפקת מוסיגזזן ייגאל

 בגלי- העצורה מהאנרגיה מל
 סיפר גלים. מכה כבד הים,

 ״השנה :ינוקא משה הצייר
 להתרחץ יהיה אי־אפשר כבר

 כשנשאל !״■בים בתל-אביב
 זאת ״מה ינוקא: השיב מדוע,

!״להתחשמל אפשר ? אומרת
 שמעון הזמר-ד.שחקן ■

 בהצגת- עתה מופיע ישראלי
הצ תחילת לרגל חדשה. יחיד
 צה״ל בגלי רואיין הוא גתו

או שאל מנוסי. דידי על־ידי
 ״אני הצגתו. שם מה דידי תו

 שמעון. השיב בגוודון,״ יורד
 אני אז בגורדון, יורד אתה ״אם
דידי. לו השיב במארס,״ יורד
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תאוחיס

 הצעה לכם יציע הבוס ביותר. פורה שבוע צפוי — טלה מזל לבני
דרי את למלא והשתדלו אותה קבלו אותה. תדחו אל מאוד, מעניינת

ב לעלות רציני סיכוי לכם ויש לכם ישתלם זה הטוב. הצד על שותיו
לך. הקרוב אדם מצד קל מפח־נפש השבוע ייגרם טלה, בת לך, דרגה.

 פטל העבר. אל נבול תרגיש המיוחל, השינוי סף על שתעמוד ברגע
 משפחתך. לבני הבנה יותר גלה בך. לשלוט לרגש תתן אל בהגיון.
בלי משכבך על לעלות הקדם סבלנות. וחסר עייף הינך אס אפילו

השבו במשך ימשיכו העסקים כוח. צבור ימים, שבוע במשך לות
להכשילך. הרוצה לעבודה, טוב מחבר היזהר כרגיל. לפרוח האלה עיים

 מזח־ הצלחות הרומנטי, בשטח ביותר. קל שבוע צפוי תאומים, לבני
 לידיים. המכחול את שתקח הזמן הגיע מצייר, אתה אם ררות.

מוסי ושמיעת ספרים קריאת לתיאטרון, מהליכה תיהנה בו שבוע זה
צעדיך. את וחשב זהיר היה אן הצלחה, לך צפוייה הפיננסי בשטח קה,

 משאיפותיו חלק רבים. בשטחים סרטן, לו, מצפה פעילות, מלא שבוע
 כבר מתכנן אתה אותה גדולה, עיסקה סוף־סוף. יתגשמו — בעבר
 מצפה סרטנית, לך, רגיעה. המשפחה בחיי לפועל. תצא זמן, הרבה

 רב, זמן זה תיכננת אותו טיול ביותר, קרוב אדם מצד הפתעה
רב. זמן מזה שביקשת מה לך ויקנה השפעתו, תחת הוא הפועל. אל יצא

 שוב חוזר אתה בעבר. חלק לקחת בו תפקיד בהצלחה תסיים השבוע
 לעבודה. חבריך לבין בינך מהתנגשויות היזהר הקבועה. לעבודתך
 נגדך. בהם להשתמש כדי מישגיס שתעשה מחכים בך שמקנאים האנשים

בפניך. יעמדו אשר המכשולים כל על להתגבר תוכל ערנות קצת עם

 מראה כוכבך שלך. השגוע הוא השבוע, הסימנים, כל לפי במשפחה
 מסביר שוב ואתה מכאיבים, חיצים לזרוק הפסקת אושר. הרבה
 לקבל עליך יהיה המיקצועי במישור כולו. ולעולם לבת״זוגתך פנים

רגילה. בלתי בזהירות ענייניך את שקול וקשות. רבות החלטות

 השבוע, הוא לכך המתאים הזמן חייך, באורח לחידושים שואף אתה אם
 יגיע בקרוב בהגיון. לפעול עליך זכויותיו. על ועמוד תקיף יותר הייה

 לטובתך מייד ענה תשובתך, מתן את תשהה אל רב. זמן ציפית לו מכתב
 מוות, עד עייפה ירוד.ואת רוחך מצב אם אפילו בני־משפחתך. ולטובת

היפה. המין בנות עם בלה הבא. בשבוע יהיה המיוחל החופש דאגה, אל
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 מדי, גבוה להיות עלול המחיר רע, או ערמומי להיות מצליח כשאתה
 נוטה אתה ויותר. יותר אותך לסבו עלולות שלך הקנאה תחושות
 יכול אינך אס פסיכולוג לרופא שתלו רצוי קטן. דבר מכל להתרגש
עקתמודרנית. להיות נסי — עקרבית עצמך. בכוחות המשברים על להתגבר

קשע
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 עליך שהממונים עבודות עצמך על ולוקח המידה, על יתר עובד אתה
 אחד ואף במנגנון, קטן בורג הכל בסך אתה עליך. מטילים אינם

 אחרים, לאופקים מירצך את תפנה כי מוטב לכן זאת. מעריך לא
 לרגש תן הרומנטי, במישור והנאה. סיפוק יותר לך יביאו אשר

 המסעירות החוויות את לך יביאו לא וביישנות קשיחות בך. לשלוט
הדיאטה. על בקפדנות לשמור המשך מצפה. אתה להן והמהנות

 אומנם פריים. את בקרוב יתנו לבנות עומד שאתה האיתנים היסודות
 לדאגה, מקום אין אבל בקרירות, אליך מתייחסת זוגך שבת לך נדמה

 ואל ובהבנה, בהתאפקות אליה התייחס מתמיד. יותר אותך אוהבת היא
 שיצרתם מגן־העדן ליהנות המשך בדמיונות־שווא. אהבתכם את תסבך

כדאי. המאמץ לה, להתמסר המשך זמני. הוא בעבודה המאמץ כה. עד
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 רבות עבודות עצמך על תקבל שלא ומוטב ויוזמה, מרץ מלא אינך שוב
 בגילוי לו יסייע ממשית, עזרה לך יגיש לליבך הקרוב האדם השבוע.
 אותו, תדחה אל קטנים. מיכשולים וכמה כמה לטבור לך ויעזור חיבה,
 שאף בידיים. העניינים את קח אותך. מעצבן שהוא לך נדמה אם אפילו

 תהליכים לחיזוק כוחותיך כל את הפעל נפשיים. ושקט לשלווה
פירחוני. ליבשי דלי, בת יותר. לך דרושה היא חורף, לחופשת צא ישנים.

 קלה תזוזה תחול זה בשבוע בחייך. מכריע צעד בפני עומד אתה
 עבוד נוספים. שלבים יבואו הזה, השלב אחרי ועתידך. לגורלך ביחס
 תגיע עוד אתה גורלך. את תזרז אל אחד. אחד להיחפז בלא אותם

 היטב, בלי חיים, לעשות תמשיכי דגים, בת את, המקווה. לאושר
 ורוצים אותך אוהבים כולם החיצוני. מראך על והקפידי בחברה צאי
הנכסף. האושר לקראת בטוחים בצעדים צועדת את בטובתך. ורק אך
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