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 חתי- כמו — העירייה תקציב
 הדא שמכוסה מה בביקיני. בה

הגיר היא והיתרה התקציב,
עון.

 פלע ,אורי העיתונאי 8'
 של הגדה אלד, בימים הוציא

 בלשון הכתובה מודרנית, פסח
 בציורים •וד,מעוטרת מדוברת,
 הצייר של המאה מראשית

 את גילה סלע ליליאן. טשח
ה מיהו התעניין כאשר הצייר,

ה הקרן סמל את שצייר איש
 שני נראים בו לישראל, קיימת

 ברכיהם על כורעים נוטעים
 האיש כי הסתבר עץ. ושותלים

כ לפני בארץ שחי צייר הוא
 לצייר ושהדבר, שנה שמונים

 החל הוא עיניו. שראו מה את
הצ הציורים, אחר בחיפושים

ה של קרוב־רחוק לאתר ליח
ובעליי,מ ברחובות, הגר צייר
ב נמצאו זה של בביתו הגג

ערימות־ערימות השידות אחת

 נגד רבה התמרמרות 8
 נשמעה שיף, חיים מנהלם,

 דיפלומט •מלון עובדי 400 מפי
 לפני שערד שיף, בירושלים.

ל מפוארת ברית־מילה כחודש
 למסיבה, הזמין השני, נכדו

 הקונגרסים באולם שהתקיימה
 1000מ* למעלה המלון, של

 נוידר• משה ביניהם אורחים,
המ הכנסות על הממונה פר,

 פקיד דוכנוב, אייזיק דינה,
 מנכ״ל האוצר, במישרד בכיר
 יהודה ותעשייה לפיתוח בנק

 הוד, מוטי ואלוף(מיל.) גיל,
 כי הסתבר כסנדק. שימש שאף

 המלון עובדי של משכורתם
 לה שמעניק ■ומה נמוכה־יחסית,

ה ההסכם הוא נורמלי מימד
 בתי־המלון, בין הקיים קיבוצי
ההוצ שנוכו לאחר כי האומר

 הפרש מתחלק מההכנסות, אות
 מסרים מפתח פי על הרווח

 כתמריץ. ומשמש העובדים בין
ד,כ־ שיף כי טוענים העובדים

 הוש- האמריקאית, הקולנוע כוכבתטוס וי! שרי
 על הפידאיון מהתקפת קשות פעה

 בירושלים המערבי לכותל היום למחרת מיהרה ״סבוי,״ מלון
 הסרט צוות אנשי את להדהים חדלה אינה וינטרס והתפללה.

 פלס־ מהוליבוד עימה הביאה פניה, את ״לצמק״ בדי ״יהלומים."
 מקדישה היא הצילומים, תחילת עם ויום־יום, העור, בצבע תרים
 הפלסתרים בעזרת אותו מהדקת עורה, למתיחת ארוכה שעה

לראשה. חובשת שהיא נוכרית, פיאה באמצעות הסימנים את ומכסה

 מייסמך המהווים ציורים, של
ההתייש מראשית ביופיו נדיר
בארץ. היהודית בות
 בלתי־נעימה •תקרית 8!

זלצכרגר, למכבי אירעה
 מירושלים הידוע דופא־הנשים

 ליולדות בית־החולים ומנהל
 ביקש זלצברגר לדך. גב מיש

 מייד בביתו. כספת להתקין
ה כשעזבו התקנתה, לאתר

 לו הסתבר הדירה, את פועלים
 אלף 25 נגנבו מכיס־מעילו כי

 את חקרה המישטרה לירות.
ה את שהתקינו הפועלים שני

 ועומדת במכונת־האמת, כספת,
 בני־המיש־ את גם עתה לחקור

פחה.

 נכדו של ברית־המילה את נים
 המלון, של בחשבון־ההוצאות

החו העובדים של ומשכורתם
מהרגיל. נמוכה היתד, דש

 דיפלומטיה בהילכי פרק 8
יש שידורי כתב השבוע לימד
 זר, דיפלומט אשל דן ראל

הטל על לדעתו אותו ששאל
 :ח השיב בארצו. וויזיה

 מנהל גדין, יו את ״כששאלו
 בדי שבא לשעבר, הבי־בי־סי

 מה ישראל, לשידורי לייעץ
 הישראלית, הטלוויזיה על דעתו

כל בישראל ,האירוח השיב:
 פנאי לי נותר שלא עד טוב, בך

 לגבי כנ״ל בטלוויזיה.׳ לחזות
בארצך.״ הטלוויזיה

1960 הזה העולם
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 הטיבעי רצונך בגלל להסתבך כדאי לא זה א׳ ביום בייחוד בשקם, שב
 מוטב טובה. דווקא לך עשו לא האחרונים הפירסומים גם לבלוט.

 ממשיך אתה — היצירה במישור כספך. ובענייני בענייני־הלב שתתרכז
את אם בך. תלוי השינוי אך מסויימת, בבצורת לחוש
בן־זוגך. מצב את שתראו עד זאת דחי בהישגים, רוצה

 כי זכור בקנוניות. להסתבך או טובות לבקש ממך מונעת הרבה גאוותך
 על להתגבר תתקשה אס גם לכן, טיפות־קשרים. היא מילת־הקסס השבוע

 להיטיב רוצים הס אם נעול. פיו את להחזיק לפחות למד גאוותו,
מכריעות. להיות העשויות הצעות תידחה ואל זאת, לעשות להט תן — עימך

 המיש״ לבעיות ביחסך מכריעים שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 שהשינויים מאחר ומהסס, נבון עצמך את למצוא עלול אתה פחה.

תאו בת ששיערת. מכפי יותר הרבה ויסודיים חריפים יהיו הצפויים
 להסתכל הפסיקי בעוכרייך, להיות עלולה שלך הרישעות — מים
 בעולם נוספים אנשים שגם העובדה עם והשלימי שלך לפופיק מסביב רק
שכרך. על ותבואי להם להציק חדלי קיום. זכות בעלי הם

 — העיסקי פועלך המשך את בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בכלל
 מישפחה קרוב — לכסף זקוק אתה אם בלבד. לעצמך תוכניותיו את ותשמור

 לכאורה לך שמוגש מבחוץ, ממון על עדיפים מבוגרת אשה אפילו או
באחרים. גם התענייני באהבתו, רוצה את אם יותר. קטנות הטרדות כדי תוך
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 במקום ידידים תמצא אתה במיקצת. המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 בחוסר״ אליך מתייחסים שהם דע זאת, עם הדעת. על מתקבל הפחות

 נטייתך הפכפכות. מנשים כמובן, ייותר, ועוד מהפכפכיס, היזהר התחשבות.
היזהר. לאילו. במריבה השבוע, אותך, תסבך ולרומנטיקה לחולמנות

להת תנסי אל במיוחד. קשה שבוע לפניך — בתולה בת התחזקי,
 הרבה ישר, שכל מעט עליהם. להתגבר עליך שיהיה מהאתגרים חמק

 בסופו לך, ויגרמו המשוכות, פני על לדלג לך יעזרו ועוז-רוח, אומץ־לב
111111)! תוותר אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על נחת־רוח המון דבר, קל

חאזנ״ס
■ 1 1

 לא איפוא, הקפד, כספיות. ובעיות התנגשויות של יום הוא ד׳ יום
 את לנצל נסח בכלל, להסתבך. ולא מרחיקת־לכת החלטה כל לקבל

 עם קשריך ולחידוש שוטפת, לעבודה מחדש, לריכוז הבאים השבועיים
בעיות. יש לאחרים גם אותו. תזניחי אל מאזניים: בת עליך. האהובים

 אותך המטרידה הבעייה מה? בשביל לעבודה. חבריך עם לריב תפסיק
 קופסה תגזיס. אל — מעשן אתה אם ולהסבר. לתשובה השבוע תזכה
 בתנאי רומנטית, הצלחה לך תהיה השבוע מספיק. זה ליום אחת

עקתבבית. קצת שתשבי כדאי — עקרב בת לך, ועצבני. מתוח להיות שתפסיק
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 זמן מזה אותן המטרידות בעיות כמה לפתור לן יעזור לן שיש המרץ
 דרבים לבחון בדי זמן קצת להקדיש הזמן הגיע זאת למרות רב.

 מתאימה. להערכה השבוע יזכו ויושרן נדיבותך יעילותן. להגברת
 זאת. לעשות תתבקש באשר — עצות לידידין לתת תהסס אל
שלך. הרוח מצב על ושימרי זהירה היי נוהגת, כשאת — קשת בת

 להסיק תשכיל אתה שותפיך, של עצותיהם את תקבל לא אתה אם
 חל זה נאה. בהצלחה תזכה — עליהם ואולי — מדבריהם מסקנות
 חלמת עליו הרומנטי הקשר הזה. השבוע התחלת א׳, יום על במיוחד

השבוע. באמצע למלוא־פריחתו יגיע מנץ, מתחיל כי לך, היה נדמה ואשר
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 להיות שלך הסיכויים ואת עצמו את מזניחה סתם את טיפשונת. לא את לא,
 לשלוט ביכולתך תלוי זה אבל — הדבר את לשנות גס יכולה את מאושרת.
 הכרוניים ובדיכאונות הרוח במצבי — יותר הרבה שחשוב ומה בעצבייך,

לחתום. בהכרח לא אבל — להחליט הרגע עכשיו בעל־עסקים אתה אס שלך.

 חפיתרון את תמצאי לא דגים, בת מישפחתיות, בבעיות הסתבכת אם
 יותר תיכנסי השבוע, בסוף ה׳ ליום עד להיפן: השבוע. לצרות,

 מה כל שני, מצד מישפחתיים. ולסידורים להתחייבויות עמוק ויותר
מעט. ואכלי אדום לבשי יפה. עולה מיקצועי או עיסקי לאירגון שנוגע


