
אנשים
למ כי טורנאו, סיפר עוד אים.
 לא אליו פוגת שהמישטרה רות
 מידע לה שימסור בבקשה פעם

ב הנמצאים הנרקומנים על
 לעשות מסרב הוא טיפולו,

 מוחלטת סודיות על שומר זאת,
מטופליו. של

 העיתונאי של ידידיו ■1
 מסי- לכבודו ערכו לב יגאל

 לבית־ הנכנס לב, בת־פרידה.
ב טען כליות, לניתוח החולים

 מסיבת־ זוהי כי מקורביו פני
הבי מהם כמה מהחיים. פרידה

 כ־ ללב הביאו הרמז, את נו
מי ארונות־מתים מתנת־פרידה

ניאטוריים.
 הפגנת התקיימה השבוע 8

 גורדון בריכת ליד מתרחצים
 נגד מחו המתרחצים בתל־אביב.

 לשלם חוייבו כי על העירייה
 ונשאו הבריכה, ליד דמי־חנייה

 העירייה מטעם כרזות. בידיהם
סגן־ראש- בהפגנה הופיעו

 האחרון, בליל־השבת אלנבי
 את פאר מני המנחה הציע

״אל :לדתיים פסוק־השבוע
 מחלקים שבאלנבי בגת תגידו

כסף.״ בלי כרטיסים
 מיבצע- במסגרת אגב, ■1

ל צ׳יצ' החליט שלו, החיסכון
 של רחיצה־בשכר על וותר

 עבודת- את הטיל מכוניתו,
 דוד האישי, נהגו על הניקיון

 של נהגם שהיה י, י, וכס כשל א
הקוד ראשי־העיר ארבעת כל

במלא עוסק אנשלובסקי מים.
בהתנדבות. זו כה

 דויד השמאלן היהלומן ■
ב כשקיבל הופתע ארנפלד

טיי מקבוצת הזמנה אלה ימים
ב בפניהם להרצות לבוא סים
אי חיל־ד,אוויר מבסיסי אחד
 לו התברר לבסיס, כשהגיע שם.

בעי הפירסומים בעיקבות כי
 התכופות נסיעותיו על תונות

הטיי- הניחו לברית־ד,מועצות׳

בניו״ היושב הישראלי האמרגןבתמי גדשו
וה ארצה, לחזור החליט יורק,

 במיקצועת, רקדנית שהיא מניה, האמריקאית אשתו את איתו ביא
 בליל" שפתחו האחים, שני בקש. משה איש־העסקים אחיו ואת
 צי ארצה איתם הביאו בפר״המכבייה, מועדון את האחרון שבת

 לבנה אחת רויס״, ״רולס מדגם מכוניות שתי בחן מכוניות, של
 הרולס־רויסים, בתוך בארץ. יחידות״במינן שהן שחורה, ואחת
 ומכשיר- באר מותקנים לירות, אלף כמאה מהן אחת כל ששווי

בשטיחים. מרופדת והריצפה יקר, עור עשויים המושבים טלוויזיה.

 ומנכ״ל שיפמן דויד העירייה
 (מיל.) אל״מ אתרים חברת
ה את שהפתיע עמיר, משה

ש בידו כרזה כשנשא מפגינים
קיסינג׳ר, ״קיסיעג׳ר : אמרה

הגי מהמיתלה, נסיגה נגד אנו
העירו גם ובריכת־השחייה. די

חתו בחינם. חנייה רוצים מים
גורדון.״ מתרחצי : מים

 שהתקיימה פגישה בעת
 תל- עיריית ראש של במישרדו

 קהט ״) (״צ׳יצ׳ שדמה אביב,
 תל- למען' הוועד לבין בינו

 ב־ סרטים הצגת הדורש אביב,
 חבר- הירבה לילות־שבת,

 מואב, מעז ר״צ ח״כ הוועד,
 לו העיר בקריאות־ביניים.

 לי •הרשה מואב, ח״כ צ׳יצ׳ז
ה לא זה שכאן לך להזכיר
 פה מדברים, לא״ פה כנסת.
לעשות.״ צריך

 הקרנת- אחרי אגב, :■
בקולנוע שנערכה החינם,

מ העומד האיש הוא כי סים
ה השליחים שיני ביקור אחרי

 לשמוע ורצו בארץ, סובייטיים
ראשון. ממקור האמת את

 השחקן את כששאלו 8'
 לדעתו, מדוע, צפיר טומה

ב שנה 40 ישראל בני הלכו
 צימצמו לא ״הם :השיב מידבר,

רווחים.״

ה של התבודדותו סוד ■1
וידמרק ריצ׳ארד שחקן

נג הידוע, השוטר מדיגאן הוא
ש ׳וידמרק, שעבר. בשבוע לה

 הצוות חברי עם מתראה אינו
 נראה הצילומים, שעות בתום

 מלון של בר בפיאנו ערב מדי
 לוגם כשהוא בירושלים, הילטון
 משוחח ואינו ויסקי של כמויות

 איש־ אליו כשניגש איש. עם
ה של ויחסי־הציבור המכירות

 ושאל אבניי, יעל,כ מלון,
 מיוחדת בקשה לו יש אם אותו

 ״כן, :וידמרק לו השיב כלשהי,
לבד.״ אותי שיעזבו
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 רק אלא המתח, להסגת יעזרו לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 ראשון, יום עד מאי-נעימויות הימנע במיוחד לדפרסיה. לד יגרמו

 סרט לראות לד סבלנות. בהרבה התאזר המתח. בהפגת להרגיש תתחיל אז
רגילה. לא הנאה לך שצפוייה ותיווכח חברה, עם או לבד, רציני, טוב,

 בלתי־צפוייס אורחים לעצמך. להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז
 יותר בביתך שישהו מישפחה בני להיות עשויים אלה אותך. יפתיעו

 לגרום העלול ברכושו מסויים לפריט בנזק כלשהו איום יש שתרצה. מכפי
השבוע. בסוף וממחשבותיך מזמנך יגזול בביגוד הקשור משהו צער. לך

 הטיבעי רצונך בגלל להסתבך כדאי לא זה א', ביום בייחוד בשקט, שב
מוטב טובח. דווקא לן עשו לא האחרונים הפירסומים גם לבלוט.

אתה — היצירה במישור ובענייני״כספך. בענייני״הלב שתתרכז
את אם בך. תלוי השינוי אך מסויימת, בבצורת לחוש ממשיך

כחול. -*בשי בן״זוגך. מצב שתראי עד זאת דחי הישגים, רוצה

 שאתה איתך, חצרה להבינך. מתקשים אנשים הרבה שכל-כך על תתפלא
 הקרובים את לאחרונה לשתף מרבה ואינך הבודדים״ ה״זאבים על נמנה

 הקשורה פעילות השבוע לך צפוייה באמת. עליך המעיקות בבעיות לך
לכך. התכוון שלא למרות לך יכאיב קרוב אדם של מעשהו בעבודת־כפיים.

 אתה בקלות. לו בא לא דבר שום כי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 לתוצאות. יחס בשום עומדים שאינם מאמצים להשקיע אחת לא נדרש

 ילדים יותר. ברי־מזל יהיו בידיהם, קשורים שעיסוקיהם אריה מזל בני
גבוהה. ובאינטליגנציה מעולה בבריאות בעתיד יצטיינו השבוע שיוולדו

 עם מפגישה כתוצאה לחלוטין, השבוע יתערפל שלך כושר־השיפוט
 לחוש תני בתולה, בת את, לקלוט. מצליח אינן טיבם שאת גורמים

 האושר כי רגע. כל ונצלי הצחיקי צחקי, חופש. שלך ההומור
 זה בשבוע לך צפוייה מזח, חוץ דבר. של בטרפו זמני, רק הוא שלך

אדום. לבשי השבוע השני. במין תלוייה שאינה רגילה, בלתי פעילות

 החדשה, השנה לקראת עומד אתה בעמלך. ברכה רואה אתה סוף־סוף
 אם הדלתות. בפניך תיפתחנה מרומם, מצב־רוח על לשמור תצליח אם
 שאי- חדשים, מצבים של שלמה לשורה להסתגל תדע גם בעיות, תעשה לא

השבוע. וססגוני סגול לבשי לכן. קודם למצות ממך מנעה גמישותו
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 לבעייה או לעבודתו הנוגעים בעניינים לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה
 אתה אס מאוד. עד מרגשת פגישה לך לזמן עשוייה כלשהי, מישפחתית

 עם לעתיד. אשתך את במיקרה, לגמרי השבוע, לפגוש עשוי אתה רווק,
לה. תקסום הפתעה שרק מכיוון במקום, שהותך להאריך תתפתה אל זאת,

 אלה כל של בעיותיהם את לפתור שבכוחך בטוח שאתה יודעים כולנו
 לסבך עשוי אתה עצות. תיתן אל בחייך, — השבוע אבל אליך. הפונים

 אינם התנאים כמוך. בנויים שכולם חושב שאתה זה מתוך אחרים,
 אתה כאשר בייחוד אותך, לסבך שעלול נתון ויה אחד, לכל שווים
 לשיב־ לגרום עשוי שאתה בייחוד הזולת. נקודות את רואה אינך

קשת. בן להתפרץ, לעצמך תיתן אל שור. לבן וגם דגים, לבת רון״לב

 ירח, לאור שיחה דבר: אין למפח־נפש. לך יגרמו סוערים דיעות חילוקי
 יגרום שזה אפילו ייתכן אין־הכר. עד המצב את תשפר השבוע, באמצע

 שישי ביום תעשי אשר קנייה ביותר. רציניים למימדים הקשר להתלקחות
ידידותייך. של מרכילותן הישמרי חדשה. להיכרות אותך להוביל עשוייה

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

 אתה המצב, את תשנה לא אס הרגילים. — אי־עיסוקיך או — מעיסוקיך
 רב טעם עוד אין דלי, בת הרומנטי, במישור לצמיתות. להיתקע עשוי

 יותר קצת משהו על תחשבי שמא והקלים. הקצרים לרומנים
כלל. לך טתאים איננו הרבה, המדבר האדם דווקא שני, מצד רציני?

 יודעת אינך ! מה אלא יודעת. את אפילו זה ואת רציני, דבר זה כסף
באח אותך שפקדה הביזבוז מגיפת בחייך. הזה המישפט את ליישם
 חימנעי לכן עבורך. חרות-אסון לתוצאות של־דבר, בסופו תביא, רונה,

ארנקך. פותחך לפני דבר כל פעמיים ושיקלי מיותרות, מקניות השבוע
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