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 אלוף זזשבוע כשנשאל

 יהיה מה וייצמן עז.ר ומיל.)
״קצ :השיב החדש, סיפרו שם
 כתב כידוע, לחרות״. הדרך רה

 מרידוד יעקב איש־חרות
לחרות. הדרך ארוכה בשם ספר
 מנכ״ל אוריאלי, נחמן 0:

ה ביום טרח עובד, עם הוצאת
 ספר את להוציא האחרון שישי
 לאחר שעות 10 אגרנט, דו״ח

ולש הוועדה, מסקנות פירסום
 חברי לכל מהספר עותקים לוח

 מחברי- ארבעה ועדת־החקירה.
בתו־ הספר את ק״בלו הוועדה

 שיפנו כדאי המוצפים, ■והבתים
 הכבאים העזרה. בבקשת אליו
 מיססר- את למטלפנים מסרו

ב צ׳יצ׳. של הפרטי הטלפון
והסנק השיטפון ימי כל משך
מ בביתו הטלפון חדל לא ציות

 תובעים כשהאורחים לצלצל
הבטחתו. אחר שימלא ממנו

ה המרכז חטיבת איש 8
 דויד תל־אביב בעיריית חופשי
 על־ידי השבוע נשאל יומן,
 היכן העיריה להנהלת חבריו

 הפירוד בעיקבות נמצא, הוא
השיב החופשי. במרכז שחל

 על החולש הישראלי״גרמני איש־העסקיםכץ מנפרד
 ועל ובגרמנית, בדרום־אמריקה בתי־מלון

 ידוע בישראל, גם סניפים יש שלח ״רימיני״ הפיצריות רשת
 נוספת מסיבה מנפרד ערך השבוע מובהק. כאיש־מסיבות

 במסיבה בחאמבורג. אגם ליד השוכנת המפוארת, בחווילתו
הגר השחקנים :השאר בין בעיר־הנמל. חמי־ומה בל נכחו

שטראוס. ווולפגנג שוורצקופ פראנסיסקה המפורסמים מניים
ומוניקח. אורסולה הידועות הכובבניות גם לתמונה הסתננו

 ה- מבקר־המדיינה, לא אך דה,
 הסיבה: נכנצאל. יעקב ד״ר

 בירושלים לביתו הגיע הספר
ש השישי, ביום 16:15 בשעה

 השלת. כניסת אחרי דקות לוש
 כי אמר הדתי נבנצאל ד״ר
 סירב בשבת, מתנות מקבל אינו

השליח. מידי הספר את לקבל
 עיריית מועצת חבר !■

 הסביר ■רז, נחום תל-אביב,
ל האמיתית הסיבה את השבוע
 די" הכושי השחקן של ביקורו

 הוא הלא ראוכדטרי, צ׳ארד
 הסביר בישראל. האגדי, שאפט

 בעצם פה נמצא ״שאפט רז:
 ראש־ מטעם סודית בשליחות

 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמח העיר
 אחרי לבלוש כדי אותו ששכר

 שיבלשו כדי ששכר הבלשים
תל-אביב.״ עיריית עובדי אחרי
 שערכו במסיבת״הפתעה 0

 ראש-׳עיריית של מזכירותיו
 להיב־ ■שנה ■במלאות תל־אביב

 חבר־ השאר בין בירך חרו,
אברמו יהודה הרב הכנסת
מ הנהלת־העיריה חבר ביץ,
הת הוא ישראל. אגודת טעם
 להט, לזרוקה בברכתו ייחס

ב שנכחה ראש־העיריה, רעיית
 ואמר דן, הבכור, בנה עם מקום

 מסתבר שלם. יום איתר. שבילה
 קשישים, סיור בעת זה שהיה

 דאש־ה־ אשת התלוותה שאליו
 ״היא :צ׳יצ׳ כך על הגיב !עיר.

 נברר עוד אנחנו לי. סיפרה לא
!״בבית העניין את
 העי- במיסדרונות אגב, 0!

 בשם להט זיווה את מכנים ריה
״צ׳יצ׳ילד,.״

שהטי הסנקציות בעת 0'
שע בשבוע תל־אביב, כבאי לו

 לאזרחים ■השאר בין אמרו בר,
 מאחר כי עזרה, לבקש שטילפנו

 ישאב שהוא אמר ׳שראש־העיר
הרחובות מן המים את במו־ידיו

 החצי את מייצג ״אני יוטן:
אלי של הפלג כוונתו !״השני
 עתה הקרוי שוסטק, עזר

העצמאי.״ ״המרכז
ב רשות־השידור נציג 0

ב קיבל כן־ייטי, רון גרמניה,
 חב- דובר מאת הזמנה טלפון

 לופט־ הגרמנית רת־התעופה
או להיות אילץ, ני" האנזה,

 של בטיסת־בכורה החברה רח
 החליט רון לישראל. החברה
 לממונים פנה טוב, ילד להיות

 אם שאל ,ברשות־ד,שידור עליו
 להזמנה. להיעתר רשאי הוא

 מסבך? אתה ״למה התשובה:
ות מכלום, גדע שלא טוב הכי
רוצה.״ שאתה כמה טוס
 שנתן הראיון בעיקבות 0:

רובינ אמנון הפרופסור
 ברוריה לעיתונאית שטיין

כי אמר שבו אכידן־בריר,
 לירות, ׳שמונה עולה סוכר קילו

 לבנק פאר מני המנחה הציע
 8 בני שטרות להנפיק ישראל
רובינ של תמונתו עם לירות,
 לקנות יהיה שאפשר כדי שטיין,

סוכר. בהם
 כי מני, הסביר עוד 0■

 ישר״ הכנסת, יו״ר של בקשתו
 שיקודו מחבריו ישעיוהו, אד
 את להגדיר כדי באה קידה, לו

 כל למעשה כי הקיים. המצב
 את לברך הרוצה חבר־כנסת,

 ממילא נאלץ לשלום, ישעיהו
 ה- של גובהו מפאת להתכופף,

יושב־ראש.

 ריפל, יואל לנזזאכש 0
אוני של לשעבר רכז-התרבוח

לדע איך תל-אביב, ברסיטת
 ביא־ חיים-נחמן מגיב היה תו,
 שטרות בהנפקת נכח אילו ליק
 של תמונתו עם הלירות 10

 ״צנח השיב: מונטיפיורי, משה
זנבר.״ לו
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 היחסית השלווה את נצל עצמך, להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 היחסים את לשפר בעבודה מעמדך את לקדם כדי נהנה אתה ממנה

 מדברי תתרשם ואל לך, כפופים ועל שותפיך על עין פקח במישפחה.
 ואת לעצמך, סבל תגרמי עלייך, לרכב לו תניחי אם — טלה בת חנופה.
 שתהיי בתנאי תקיפה, להיות תפחדי אל במאום. תשפרי לא היחסים
אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע לברוח. יזדרז לא הוא צודקת,

 ממש בלתי־שיגרתית, וגם הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
והנפ הפיזיים כוחותיך, נל את לאסוף עליך יהיה שעבר. בשבוע כמו

 על להתגבר תדע אס לבצען. עליך שיוטל במשימות לעמוד כדי חים׳
כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס נסה תצליח. — שלך קטנות חולשות

 כלפיך, מגלים אליך חקרובים שהאנשים ותחבנח האחדה למרות
 גסיוגותיחם עצמך• גבוהות לך המציקה הבעייח את לפתור תיאלץ
 חכי. בלאו גרוע שהוא למצב מיותר מתח ויוסיפו ייכשלו, לך לעזור

 אפשרות וכן השבוע, סוף לקראת לך צפוייח נעימה הפתעה
קרו מחברה חזהרי קרוב. לידיד טובה תחת טובח לגמול

חלקלקות. דברי של במעטה מחשבותיה את המסתירה בה, י 21 א מ  ב
י 20 נ ו י ב

 ההמולה אבל לעבודתך, מפתיעות די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה
 מאשר העבודה על יותר מדבר שאתה אותך מחשידה סביבך, מקים שאתה
שו בעצם היא אותך ומרסן שבולם היחידי הדבר אותה. מבצע
 שלך. התורפה נקודות על הזמן כל בפניך המצביעה תפתו

לה. לשמוע כדאי בדבריה. וחוכמה הגיון הרבה יש כי לך דע סרטן בן

 אל מרעישים. שינויים יחולו לא אריה, בת שלך, האהבה חיי במישור
 תני משיכה. כל כלפיו חשה שאינך למרות הנלהב, מחזרך את בגסות תידחי

 יתייאש שהוא או זאת, בכל תשתנה שהרגשתך או שלו; את לעשות לזמן
פרועות. להתפרצויות נוטה אתה הנוח, אופייך למרות אריה, בן ממך.
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ר 22 ב טו ק או ב

 הנוגע בבל הבנה ולגלות לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכח
 נמשך שהוא כשתבחיני מבוכתו את להסתיר יובל לא הוא לך.

 הוא שלך. מעורער הבלתי השילטון יום הוא ראשון יום אלייך.
 לקבל אפילו רוחך, על שעולה מה לבל להסכים זח ביום עשוי
שהיכרת. החדש הידיד על לו תספרי אל השנונים. חיציך את

 אל כוחותיך. התמוטטות עימו כורך פיננסיות הצלחות של חדש גל
 — חדשים אנשים להכיר השדה, לאוויר לצאת קצרה, חופשה ליטול תהסס

 להתמסר כדי ההווה את לחסל הטבעיות לנטיותיו תיכנע אל שני, מצד אבל
גדולה. אהבה אחריה תביא מיקרית, פגישה מאזניים: בת מעורפל. למחר

 שפתרת לאחר האחרונה. אגורתך את תפסיד אחרת דה׳, ד׳ מיום היזהר
מחו במרץ־ינעורים לחיים להתייחס יכול אתה אלה, בימים הבעיות, את
 של ג' ביום בייחוד פועלך, כל הצלחת את לך יבטיח דינאמי זינוק : דש

מעניינים. אנשים של שורה תפגוש אתה ושבת ו׳ בימי הבא. השבוע
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 שלישי ביום השבוע, יגיע ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
 תקופת-חיים לפתיחת סימן עבורך יחווה גם הוא רביעי. ביום או

 טוב עתיד לבנות השתדלי אך העבר, את למחוק צורך אין חדשה.
ח יותר. ע כו כנו שי  אך מבודד, עצמך את מוצא אומגס אתה נובר. שלך ה

 תשפיע עליהם יריבים, אפילו בלתי״רגיל. כוח ובעל מאושר זאת עם יחד
במנוחה. זה בשבוע הרבו מאהדה. ולאו-דווקא יכבדוך מסויים, בנושא

 מחול- הימנע ;בידיים עצמך קח ימין. ברגל מתחיל חחדש העיסוקים מחזור
 בהדרגה יוצא שאתה ותמצא — חסר־תכלית ומדיכאון יתר, מנות

 הפגישה כלשהן. גורליות החלטות לקבל שתצטרך מבלי אף הבוץ, מן
 למים־ צפח זאת לעומת תתאכזב. אך תתקיים, נכספת, אליה

בעיצומו. נמצא עדיין החורף חמים, בגדים לבש רומנטי, נה
ר 2ו ב מ צ ד  • ב

ר 10 א ו נ בי

י1ן
 את שתבצרי החדש, המצב עם שתשלימי מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו

 אתה רוצה, דווקא אתה אם הקלפים. כל את תגלי ושלא עמדותייך,
 אליהם הסיבוך או העיסקה מן והנאה — תועלת להפיק יכול

לב. ונדיבי שקולים היו : הרומנטיים לזונות בידידך. תלוי רק זה נקלעת.

 לאחרים. לסייע בדי בעבר, מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
 דאגות צפויות יפה. יעלו לא חסרי-חשיבות, דברים, במה

עושה אני ״האם :שהשאלה נראה העבודה. במקום הקשורות
״הנבון הדבר את  תיאלצו במיוחד. אתכם שתטריד היא !

יושר. סבלנות, :דגים מזל לבני האופייניות בתכונות להיעזר
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