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 בשנות ג׳טח של להיטיה שחיו רבים, שירים הושמעו בהצגה
 חבר־הכגסת בבכי. פרצה השירים, לשמע התרגשה ג׳טה החמישים.

 לה סיפר להרגיעה, אליה ניגש בבכורה, הוא אף שנכח שריד, יוסי
״הירוקה״. שירה את אהב ובמיוחד שלה, נלהב מעריץ היה שכילד

 עליהם שהעתיר לבות במתנות
עצמו. פאר מני

 קולומביה סיוטי מנהל 9
 של וקונסול־הכבוד בישראל

מטלת, אמנון מונקו, מדינת
 המלכותית ההקרנה בעת נכח

 בנוכחות בלונדון, שהתקיימה
 שיל לסירטה אליזכת, המלכד,

 גברת פטדייפנד כרכרה
 עמד הנרגש מטלון מצחיקה.

 עמדה כשזו בעת סטרייסנד ליד
המלכה. של ידה את ללחוץ

ב הפותחת היא שהמלכה נהוג
 סטרייסנד ברברה אך שיחה,

יר הטקס, בכללי התחשבה לא
הד בשאלות, המלכה על דה

 ■המלכה ואת הנוכחים את הימה
 הציע ההקרנה כתום עצמה.
 סטרייסנד לברבדה מטלון
 בהקרנה אורחת־הכבוד להיות

בר בישראל. לסרט שתיערך
 הבטיחה יהודיה, שהיא ברה,

 שמועד־ד,הקרנה בתנאי לבוא,
 העמוס בלוח־הזמנים יתנגש לא

שלה.
 מצא ומכאן מכאן קרח 9!

 והזמר הטלוויזיה צלם עצמו
פיז־ הקליט הוא הדר. איתן

ההתנד לעידוד מון־פירסומת
ל גייס האזרחי, למישמר בות

זאול־ תיזמורת ההקלטה צורך
 תשלום דרשו שלא פני-הקלטה

 הפיזמון את שירותיהם. עבור
 אל״מ באוזני הדר השמיע
 סגן שהיא לדי, כטלה (מיל.)
 סטלה האזרחי. המישמר מפקד

ההק סרט את שלחה התלהבה,
יש ולשידורי צה״ל לגלי לטה
 של האומנותית הוועדה ראל.
הפיזמון, את פסלה צה״ל גלי

 של האמנותית הוועדה ואילו
 שהוא החליטה ישראל שידורי

 שעדיין מאחר אך לשידור. ראוי
הוח לא לרדיו, מנהל נבחר לא
 את לשדר אם סופי באופן לט

 ״מי :הדר הגיב ומתי. הפיזמון
 הוא הפיזמון מהקפאת שסובל

 פחות עובדה, האזרחי. המישמר
אליו.״ מתנדבים אנשים ופחות

רקנט׳ בינה
 רפאל הבנקאי של אשתו

 דיס־ ״בנק מבעלי רקנטי,
 פיסלי תערוכת פתחה קונט״,
 ״להיות אחד: טען ברונזה.

״עשיר להיות צריך פסל, !
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 טובה! ברוח זה את תקבל לא מתגבר; העיסקיים בחייך הסביר הקצב
 מן תצא ריגעי, שלב כאל לזה תתייחס אם אבל לחץ, אוהב אינך כי

 יום תקרב מרחוק איגרת רציניות. בהכנסות וגם גדולים בהישגים העניין
שינוי. לשם בה, תעמדי וגם נחושה, החלטה תקבלי :טלה בת בחייך. גדול

 עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 אות־ הסובבים אלה על התלהבות של אווירה השבוע תשרה התלהבותכם

 החושבים שור מזל לבני טובה שנה היא שהשנה, להזכיר כדאי כס.
סיומה. אל תגיע שהשנה לפני להזלח אולי מוטב לכן, להינשא.

 לעשות שתתחיל כדאי מושלמים. בני־אדם אין בררן. כזה תהיה אל
 תחפש ואל במצוי להסתפק נסה רומנטיים. בעניינים פשרות כמה

 פעילותך. על ישפיע מאוד מכבד שאתה אדם עם ריב שלמות. העת כל
 שיגיע מכתב בך. נעוצה אינה לריב הסיבה אם שתבדוק כדאי

ביותר. אותך ישמח רב, זמן ממנו שמעת שלא מאדם

 בו הפורה הדימיון מביך. ממצב להיחלץ לך יסייע שלד האישי הקדם
 כהפרזדי מסויימים אנשים בעיני השבוע להיראות עלול מזלך אותך חנן

הקרו האנשים אחד כלפי אכזר מלהיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת
סגול. לבשי שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה ביותר. אליך בים

 ושיעמום. כסף חוסר :הן שלך המרכזיות הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
 קיצונית חריגה עד לחשוב שתתחיל מוטב רגיעה. אין הפיננסי במישור

 עשוי אתה המצב, את תשנה לא אם הרגילים. אי־עיסוקיך או — מעיסוקיך
 לרומנים רב טעם עוד אין לביאה הרומנטי, במישור לצמיתות. להיתקע
 רציני? יותר קצת משהו על תחשבי שמא והקדים. הקצרים

כלל. לך מתאים איננו הרבה, המדבר האדם דווקא שני, מצד

 מתמיד, יותר ער, שתהיה מוטב רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי
 אליך. הקרובים האנשים כלפי האמיתיים ברגשותיך לטעות לא כדי
 באנשים ותפגוש חברתית להצלחה תזכה ברגשותיך, תשלוט אם

 הדיכאון בטוחה. אך איטית התקדמות — העבודה במקום מעניינים.
מקדיש הייתי אילו מהר. יחלוף באחרונה שרוי אתה שבו
נשכר. יוצא היית — הטוב לאדם מחשבה יותר קצת
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 הקשור משהו לבריאות. או לעסקים שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 להבה. של בסימן זה בשבוע מצוי מזלך שימחתך. על להעיב עלול באש
 בין חריף ויכוח שיולידו במישפחתך, ילדים עם הסתבכויות גם לד יהיו

 יותר מבטיח הכנסה מקור לך נשקף כאילו לך וייראה ייתכן ההורים.
 רק תסמוך ועל מעשיך את היטב שקול הנוכחית. עבודתך מאשר

בספורט. התעסק לעיר. מחוץ במסעות הרבה שלך. האינטואיציה על

 אותך לעייף עלולים רוחנית מבחינה עצמך על מעמיס שאתה האתגרים
 ביוק־ שפגע בעבודה, רציני שעיכוב לדעת תיווכח כאבי־ראש. דך ולגרוס

 היה לא בכלל שזה הוא המרגיז נאה. אשה בגלל בעקיפין נגרם רתך,
עקתסבלנית. היי כלפיך. ואדיש קר שידידי בכך עצמך את תאשימי אל כדאי.
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 עליו המיבצע פירטי את בסודי־סודות שמור יתר. מפיטפוט היזהר
 שהוא חושב שאתה מזה דווקא שתיזהר כדאי כרגע. עובד אתה
 לכל מפיך, שייצא רמי לכל אורב אחר ולא הוא — הטוב ידידך
 עליך יהיה לכן, בודד, אתה שתעשה. מישגה לכל או מיקרית, טעות

 הדפנה זרי תצליח, אם איש. של גיבוי ללא לבדך, הזה באתגר לעמוד
מבילויים. תימנעי אחר־כך, שיבוא ממה חלק יהיו קודקודך את שיעטרו

 אל מביך. מצב בפני לעמוד לך לגרום עומדות בלתי-צפויות כספיות הוצאות
 היותר בעתיד בכבוד. ממנו תיחלץ׳ אתה אך קשה, המצב אומנם :דאגה
 החת־ עם יחד הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לך צפוייה רחוק

 בנות בקרב להצלחתך הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, פתחות
יעזור וזה בקרירית. לו עני ומרגיז. מפתה שקיבלת, המכתב היסה. המין
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 נכון, הלא לאדם השבוע תיוודע בסוד שומר שאתה מסויימת פרשה
 העובדות את שתכחיש טעם אין גדולה. נפש עוגמת לך לגרום ועלולה
 אחרי כי אליו. אוהד להיות השתדל בפניך. אותן יטיח האדם כאשר
זהירות. ביתר מעשיו את לכלכל השתדל העניין. מכל שסבל זה הוא הכל,

 או הימור, מכל שתימנע ומוטב עסקים בעיות כמה ייפתרו ג׳ ביום
 בריאותך, על היטב שתשמור גם כדאי השבוע. סוף עד סיכון־יתר

 שהתעוררה חמורה הבנה אי ליישב עשוי לב גילוי בזהירות. ושתנהג
דגים. בן אותך, מרגיזה לעבודה חבר של יהירותו באשמתך. שלא
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