
 חשבוע הרבה כתבת
 אן עבודתן. במיטגרת

 עלין ששורה למרות
 מעדיף וחיית המוזה

 לכתיבה זאת לנצל
 את מוצא אתה לשמח,
 נטייה עם שנון עצמן

ה חריפה, ביקורתית
 קצרות ומדבר כותב
 דאגה, אל לעניין. ישר

ב השבוע עוד תרגיש
בגישתן שתחול תמורה

במישגרת אותן הסובבת
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לחברה
עבודתך.

 מונעת הרבה גאוותו
 או טובות לבקש ממך

 זכור בקנוניות. להסתבך
 מילת־הקסם השבוע כי

לכן, טיפוח־קשרים. היא
להת תתקשה אס גס

 למד גאוותו, על גבר
 פיו את להחזיק לפחות
 רוצים הס אם נעול.

 תן — עימד להיטיב
 ועל זאת, לעשות להם

מכריעות. להיות העשויות הצעות תידחה
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במר העומדת הבעייה
 תאומים, בן השבוע, כז

 אשר כל בריאותך. היא
 — לשיפורה תעשה

 תעשה אשר כל מצויין.
 — בה לפגוע העלול
 גש הרגיל. מן מסוכן

 שיג- לבדיקה לרופא,
 את תזניח ואל רתית.

 בגלל הביטוח פוליסת
 העיסקית הצלחתן

להפתעות ציפי ת. תי מנו הא ו

תאוחיס
פיננסיות.

* <׳

 שבוע הכל, בסן זהו
 רק וזוהי — רומנטי
 : אריה בת !התחלה

 גם שפגישותיין דעי,
 בצד זו נערכות הן אם

 ללבות עשויות — זו
 אצל מאוד חזקה אש

 בסוף עימן, הנפגשים
 נהגי כן, על השבוע.

 אל וברחמנות. בזהירות
 ב- נשוי אדם תסבכי

שלן. שעשועי״הפלירט
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 אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
 כאב־הואש להסתכן. יכול אתה רוצה

 בטווח־ הצרות הריגעי,
שונ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — איך
להת תדע רק אס לים,
 ההישגים על־ידי מיד,

 וכוח־הרצון הרציניים
 עצם על־ידי שתפתח
 נעים מיקרה התפנית.

להת עשוי ובלתי־צפוי
 תיזהר, לא אם גלות,

אי איבה של כתגלית
 תראי אל מיקצועית, קינאה של או שית

פנים. העמידי ממנו. נפגעת שאת לו
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 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
הישנים. הזכרונות את
מוסר־ תרגישי אל

 תחיי כן. על כליות
 יותר עוד הרגע, את
לפר דאג הרגיל. מן

 לטווח בייחוד ; נסתן
יכול, אתה אם ארון.
 חוזה על אפילו חתום

קבלני. הסכם על או
 למקורביך נחת גרום

 פיננסי צעד על-ידי
וסגול. חום לבשי נבון.

עקת
ר 22 ב טו ק או  ־ ב

ר 22 מב ב בנו

בי 23 מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ בד

 לעז. מדברי תחששי אל
 שומרים טובים ידידים
לס יכולה את עליך,

חיו דעתם עליהם. מוך
 בחיי בעיות עליך. בית

 בעבר שצצו הנישואין,
באו ייעלמו רחוק הלא
הו בה פתאומיות תה

 הס־ סרטן, בנות פיעו.
 זה מסביבכן, תכלנה

 תחפש־ אל לידכן, מצוי
בנמצא. שאינו המושלם
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ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א נו בי

שרי תחיי אל
! זהירה לחיות לן בדאי :תזכרי רותית.
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 את לך יביא השבת יום
תוכ את להגשים הכוח
ה ורבת הישנה ניתך

הת זאת, לעומת היקף.
ה התככים מן עלם

 של והקטנוניים בזויים
או הסובבים מן כמה
 שוחרינז לא הם : תך
 תעשה .אל טובתך. את

ב כי א׳, ביום עסקים
בקשיים. תיתקל זה יום
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 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

ל או במלכודת אותך
 מה לעשות אותך חייב

 מביא, .זה רוצה. שאינך
 ול־ לאוזלת־יד אומנם,

 — מצידך אפס״מעשה
ה בכל רוצה מי אבל

 מוטב לכן הללו? צרות
 מה איתו יחד שתחשבי

מ באמת, רוצים אתם
לפ או הדדי ויתור תוך
 הדדית. אי־הסכמה חות

 בת צרות. לכם יחסכו ברורים דברים
ורוד. לבשי מצננת. הישמרי — קשת
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 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 העיקר הנוכחית. מפעילותן נחת תראה

 ח- להסתכסן, לא הוא
נו אנשים עם שבוע,
 הכל את לקחת ספים.

טובות, ולעשות בשקט,
 גם לכן. נדרש כשאתה

 שמבקשים האנשים אם
בעצם, חם ממן, זאת

בכלל, בלתי־נסבלים.
יזיק. לא טאקט קצת

 לשבט — משתנה מצבך
 הירח עם — לחסד או

בזהירות. עקוב הבא. ג׳ ביום החדש,
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 קצר אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
 סוף- לקראת דלי, בת לך, צפוי ומרגש,
ה בתחילת או השבוע,

ל השותף הבא. שבוע
 יהיה לרומן או פלירט

 עד בו ראית אשר גבר
 ותרלא, ידיד רק כה

 ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נידמה שלכם האהבה

 האביר- זהו כי לך יהיה
את לו על־הסוס־הלבן

___________ ב־ השנים. כל ממתינה
אין — העסקים שטח
בשיגרתיות. יעבור זה שבוע חדש.
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 פי- השבוע מוצא לא הכספי הגירעון
 איטי, שנוע זה יחיה בכלל, תרוו•

משע וקצת חסר־קצב,
 נצל :לטובה זה מם.
לק כוח לאגירת אותו
 מאחר הבאות ראת

 כל את ידרוש והחודש
האינ הניתוח כושר

בתו שלן, טלקטואלי
מבו לא מידה ספת
 עד אומץ־לב. של טלת
 התרחק שתוכל, כמה

 בצד והתרכז מאלימות
גדו אהבה :בת-דגים החיים. של העיוני

 זה שבוע בסוף תתחיל ומכאיבה, לה
האושר. תחילת זוהי דרבן. את להאירן

ר 20 א נו  ־ בי
אר 18 בפברו

48 ?
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אר 19  - בפברו
ס בבור 20

במדינה
כגסת

נדחנלדז הקרן־הק״מח
 ציפה חבד־הכנםת

 היושב־־ראש ש? להגנתו
— יר2הב הפקיד בפגי

מותקף גמצא אולם
 יושב־ראש אל כבוד. ללא התנהגות

 מיכתב־ שעבר החודש באמצע הגיע הכנסת
 לישראל, הקרן־הקיימת מנכ״ל של תלונה
מהלי הבר-הכנסת כנגד בן־שמש, שמעון

 נייר על כיהן. מאיר עורך־הדין כוד,
 בףשמש התלונן הקיימת הקרן של רישמי

 פנה כהן ח״כ כי על היושב־ראש, אצל
 הקיימת, הקרן על בתלונה למבקר-המדינה

 על־ שהופקעו בחיפה, שקרקעות כך על
 לשם מישרד־השיכון עבור העירייה ידי

 חברה- ע״י נמכרות צעירים, לזוגות בנייה
אחרות. למטרות הקיימת הקרן של בת

 :בן־שמש כותב המכתב של בסיומו
התנה לישראל הקיימת הקרן של ״לדעתה

 לכבודו, אינה כהן מאיר ח״כ של גותו
 מישעיהו ודורש הכנסת,״ של לכבודה ולא

 זו שהתנהגות מתאימים באמצעים ״לנקוט
מחייבת.״

 היה אפשר בפרלמנטריזם. פרק
 בפקיד ינזוף הכנסת יושב־ראש כי לקוות
ב התערבותו על הקיימת, מהקרן הבכיר
 במקרה או חבר־הכנסת של הפעולה חופש
 וחובתו זכותו כי בנימוס לו יסביר הטוב

 למבקר־ד,מדינה לפנות היא חבר-כנסת של
 אולם ציבורי. במחדל פוגש הוא כאשר

 כ־ימ את העביר הוא אחרת. גרס ישעיהו
 וע- ליושב־ראש בן־שמש של תב־התלונה
 וביקש אנקוריון, ארי ח״כ דת־הכנסת,

 ישעיהו לנכון. שימצא בדרך בו לטפל ממנו
 אשר לאנקוריון, במיכתבו לציין שכח לא

 ״זוהי כי לבן־שמש, נשלח ממנו העתק
 עליה ליתן שראוי חשוב מוסד של תלונה

הדעת.״ את
 של הערותיו על כהן לח״כ כשנודע

 מיהר הוא חמת־זעם. התמלא הוא ישעיהו
 את לו הסביר בו מיכתב, לישעיהו לכתוב
 את ללמד דאג אף אולם עצמו, העניין

 כתב פרלמנטריזם. בהילכות פרק ישעיהו
 של ״מיכתבו הכנסת: ליושב־ראש כהן
 בלתי־חוקית התערבות מהווה בן־שמש מר

 שומר והריני חבר־כנסת, של בעבודתו
לממו בתלונה לפנות הזכות את לעצמי

עליו. נים
 העתק אשר זה, שמיכתבי מקווה ״אני

 יבהיר בן־שמש, למר שולה הריני ממנו
 טורדניות, מפניות להמנע שעליו בעתיד לו

 שהוא למוסד כבוד מוסיפות אינן אשר
בראשו.״ עומד

החוץ משרד
הנדחים וצילחמח

 ניזחמיס שד־ההוץ עוזרי שגי
 ללוות כדיי ביניהם

להו״ל בנסיעותיו אדון את
 יגאל ראש-הממשלה, וסגן לשר־החוץ

 אליו׳ המקורבים עוזרים ישני יש אלון,
 בכל כימעט לידו נמצא מהם אחד אשר
 אליהו הם השניים היממה. משעות שעה
 א־שר במישרד־החוץ ותיק פקיד ),48( חסין
וה אישי, יועץ לדרגת אותו העלה אלון
 כאחד הנחשב ),31( בראון חיים הוא שני

עוזרי־השרים. בין המבריקים הצעירים
 מתוחים עוזרי־השרים שני בין היחסים

 לשיאה מגיעה ביניהם והמתיחות ביותר,
 שלו במלווה לבחור אלון צריך כאשר

 לחו״ל. עורן הוא אותן הרבות לנסיעות
 אלון הציע השניים בין ישלוט להשכין כדי

התור. לפי יסעו הם סטאטוס-קוו:
נשמר, הסטאטוס־קוו גלויה. הפרה

 לוואשינג־ אלון של האחרונה לנסיעתו עד
 בדאון אולם חסין, של היה התור טון.

 חסין. ללא שר־החוץ חזר כאשר הופתע,
 בארצות״ להישאר החליט חסין כי הסתבר
אחר שבוע לצרפת ולהגיע בגפו, הברית

 הבאה. לנסיעתו אלון ייצא כאשר בן,
 הסטאטוס־קוו, של גלויה הפרה זו היתד,
 כך על-ידי כי לבראון הסביר אלון אולם

המלווה. של דמי־הכרטיס ייחסכו
 אלון כי בצרפת בביקור התגלה כאשר
 חסין כי לבראון התברר לגרמניה, ממשיך

זו. אחר בזו נסיעות בשלוש זכה
 בירוד נערך לארץ אלון חזר כאשר רק
 עם שייסע הוא בראון, כי והוחלט נוקב,
הבאות. הנסיעות בשלוש השר

קולנוע
שחקנים

עותתנית ח]1<ל1דוג ־ תגל׳וו
 המיגדל הענקיים, סירטי־ד,אסונות בשני
 ורעידת־אדמה בישראל, המוצג הלוהט,
 לפחות, אחד, גילוי יש בקרוב, שיוצג
בהח חיובית פצצה אסון: בחזקת שאינו

 תמירה בלונדית בלייקלי, סוזאן זוהי לט.
פע נשואה להיות בגורלה •שעלה וזוהרת,

 בשני משחק שאותו לנבל, הבד, על מיים,
 צ׳מברלין. ריצ׳רד המיקרים

על־ להתבלט הצליחה הלוהט, במיגדל

בלייקלי שחקנית
התמימה הבלונדינית

כעלה עם בלייקלי
הנורמלי המראה

 וזוהרים, ותיקים כוכבים של רשימה פני
 לחסון שרצה הנ״ל צימברלין של כאשתו
 דולרים רבבות כמה הולדן, ויליאם לחותנו,

התו בבניין. הבטיחות מערכת חשבון על
הבית. חנוכת בעת שריפה : צאה

בליי- לסוזאן נקבה. ממין כוכבת
 יכולת־מיש- להפגין הזדמנות זו היתד, קלי
עשירה יפה, אמריקאית של בתפקיד חק
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