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 ה- על לחבר־עיתונאי ״כתבתי
 הוא אבל סאבאלאס, עם פגישה

 כשקדג׳אק דק לזה. התייחס לא
 בארץ, הקטן המסך את כבש

או ושאל העיתונאי אלי טילפן
 תמונה לד ״יש בבהילות: תי'
חשב לא לצערי, ״1 קוג׳אק עם
 שצילום האפשרות על בזמנו תי
 לבנות כדי חשוב סאבאלאם עם

 וכך רציני, מוסיקאי של דימוי
חיי.״ פירסום את הפסדתי

למר תמהו ברמת־אביב ברגסון
 מתי- אחת על שהופיע השם אה

 של שמו זה היה בות־הדואר.
ה ד״ר הידוע הפילוסוף ש  מ

ומחו תופים בקול שירד קרוי,
ש הדיירים, לאוסטרליה. לות
 אי- המפורסם הדוקטור כי ידעו

 סברו שכניהם, עם נימנה גו
 באחת מסתתר הוא כי לתומם

 וזי- כי הסתבר הבית. מדירות
השם, הופיע שעליה בת־הדואר,

 לשיחרור התנועה את לממן עוזרתמאיו גולדה
צעי ממנה. מסתייגת שהיא האישה,

 עם פוסטר יצרה סיאטל, בעיר מילר, לינדה בשם אמריקאית רה
 היא האם ״אבל, :המתגרה הכותרת ומתחתיו גולדה, של דיוקנה
 המעבידים את בכן לגנות רצתה היא ״1 במכונה להדפיס יודעת

 כמו מבקשות־עבודה לנשים מתייחסים שאינם האמריקאיים,
 זכה הפוסטר כתכניות. היותר לכל בהן רואים אלא לגברים,

 אלף 15 כי מגלה התנועה של וביטאון עצומה, מיסחרית בהצלחה
עיר. באותה האירגון מתקציב 60* מימנו נמכרו שכבר העותקים

 אכסו־ יוצאי חוג נשיא !■
 אורי אל־על קברניט דוס,

 ראש־ כי השבוע גילה יפה,
 החליט רכין יצחק הממשלה

 פתיחת לרגל מחווה לעשות
 לסגור הורה הוא :תעלת־סואץ

 אילת־אש־ הנפט קדצינור את
 מנכ״ל כי יפה סיפר עוד קלון.

 אברהם האלוף(מיל.) קצא״א,
 מדי־ קורא בוצר, (״צ׳יטד,״)

 חיים־נחמן של שירו את יום
הצינור״. ״אל ביאליק,

 ששב ישראלי אזרח
 ב־ ארוכה שהייה ,אחדי ,ארצה

 את ששאלו טען ניו־יורק
 לוליי עלי״) (״׳מוחמד קפיוס
 הוא איד טלוויזיוני בראיון

להתח להמשיך בגילו, יכול,
 ב- אלוף־העולם תואר על רות

 השיב: ושקליי כבד; מישקל
ב יכולה, ירקוני יפה ״אם

 עוד אני לשיר, להמשיך גילה,
להתאבק.״ להמשיך יכול

 נכנסה הלילות באחד 9!
 חבורת בתל־אביב טנדו לקפה

בלה גלידה שהזמינה צעירים,
 את לשלם הזמן כשהגיע בה.

 גבוה, הסתם מן שהיה החשבון,
 כסף. די אין לצעירים כי הסתבר

 אלכם המוסיקאי המקום, בעל
 ניגש במבוכתם, שנוכח קרטן,
 של ״במיטבח ואמר: אליהם
 מכל כלים ערימת יש הקפה
 למיטבח נכנסים אתם אם הערב.

תצטר לא הכלים, את ורוחצים
הצעי החשבון.״ את לשלם כו

ו השרוולים, את הפשילו רים
 הכיור היה שעה רבע תוך
מכלים. נקי

ברחוב הבתים אהד דיירי 9

 בני המישטרה לאיש שייכת
 הנמנים תמי, ולאשתו גלעד,

 קרוי, של ומעריציו חסידיו על
ל בעיקבותיו לנסוע והעומדים

 אותם מינה קרוי אוסטרליה.
 המיכד וכל שלו, כמיוסי־כוח

ל או לדוקטור המיועדים תבים
אליהם. מגיעים גאולה אשתו
 האחרון במוצאי־שבת 91

 מסיבות שתי ביניהן התחרו
 החשובים האנשים אירוח על

 התקיימה אחת מסיבה מאוד.
(״מי מיכאל הד״ר של בביתו

ספ צאת לרגל כר־זוהר קי״)
 אורח בן־גוריון. דויד על רו

 עמוס היה במסיבה הכבוד
 הזקן. של בנו כן־גוריון,

 שר־התח־ היו נוספים אורחים
 מנכ״ל יעקוכי, גד בורה,

העי עירן, עמוס מיבטחים,
 (״שייקר,״ ישעיהו תונאים

 (״טומי״) ויוסף כן־פירת
 שלמה העירייה וראש לפיד

 לכביש מעבר להט. (״צ׳יצ״׳)
 מסיבה התקיימה אפקה בשכונת

אבר התעשיין שערך נוספת
 לרגל שביט (״בומה״) הם

התע התאחדות לנשיא הבחרו
הצ בומה של מסיבתו שיינים.

 ראש־הממ־ את בה לארח ליחה
 בחברת שבא רבין יצחק שלה

הה את שגנבה לאה, רעייתו
 שחורה חולצה כשלבשה צגה

וה המיסחר שר את ושקופה.
 ואת כר־לב חיים תעשייה

 רבינוביץ, יהושע שר־האוצר
מהר מוקדם מהמסיבה שפרש

 פורש הוא מדוע כשנשאל גיל.
ל אפשר אי ״ממילא : השיב
 כשמירה פוליטיקה על דבר

בסביבה.״ נמצאת אכרף

1971 הזה העולם
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 טלה, בת לד, צפוי ומרגש, קצר אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
 לרומן או לפלירט השותף הבא. השבוע בתחילת או סוף־השבוע, לקראת

 ליבלוב־ בתקופת ואשר ותו־לא, ידיד רק כה עד בו ראית אשר גבר יהיה
 את שלו האביר-על-הסום־הלבן זהו כי לך יהיה נידמה שלכם האהבה

להצלחה. תביא שקיבלת ההצעה — העסקים בשטח השנים. כל ממתינה

 לפעילותך הקשור בכל משמעות בעל כיום לך להתגלות עשוי בחודש 11 ה־
שי מתנות ששיערת. ממה ידידי־אמת יותר לך שיש תיווכח הרומנטית.

 מבעיות דעתך את יסיחו ונעימים עליזים חיי־חברה אותך. יפתיעו מושיות
להועיל. עשוייה דגים, מזל בן עם התקשרות לחיסכון. טוב שבוע היום־יום.
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 או א׳ ביום השבוע, יגיע ארוכים כה חודשים מצפה אתה שלו הרגע
 חדשה. תקופת״חיים לפתיחת סימן עבורך יהווה גם הוא ה׳. ביום
 כוח יותר. טוב עתיד לבנות השתדלי אך העבר, את למחוק צורך אין

 עם יחד אך מבודד, עצמך את מוצא אומנם אתה גובר. שלך השיכנוע
 בנושא תשפיע שעליהם יריבים, אפילו בלתי״רגיל. כוח ובעל מאושר זאת

במסעות. זה בשבוע חרבו מאהדה. ולאו־דווקא יכבדוך, מסויים,
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 היה זה כל כאילו לא? בתככי־הזולת, הזמן כל מסתבך אתה איד מוזר
 הסוד את נו, בני־סרטן? כן, לא תככים, שונאים אתם אבל עליך. אהוב

 נסיעות במעט להתרענן כדאי זאת, לעומת בינינו. יישאר זה נגלה, לא
 — עצמך על שימרי סרטן: בת חשובה, שלד הבריאות טיולים. או

ציבוריים. במקומות בעיקר עונתיות, מידבקות ממחלות הישמרי בייחוד

 תחדור, השלווה רגיעה. של למצב חוזר אתה ומפרך, ארוך מסע אחרי
 אל :בת־לביאות כוח. של בעמדה עצמך ותמצא חייך לתוך אט־אט,
 לא זה האישי. במישור צרות לך עושה הבוס אם להתפטר, תהססי

העיסקי. בתחום לזינוק נועד לא שלישי יום :אריה בן בחוזה־העבודה. כרוך

 הנוגע בכל הבנה זלגלות לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
 אליך. נמשך שהוא כשתבחיני מבוכתו את להסתיר יוכל לא הוא לך.
 זה ביום עשוי הוא שלך. הבלתי-מעורער השילטון יום הוא ד׳ יום

השנונים. חיצייך את לקבל אפילו רוחך, על שעולה מה לכל להסכים

 נסח מועילים. דברים לעשות בלי ציבוריים, במקומות לשבת מרבד, אתה
 עתידך את לחפש תנסי אל לך. שיזיק לפני זה, פסול מינהג לשנות
 שיקסים אדם, השבוע תפגשי זאת, לעומת !וזהו אותך עזב הוא — בעבר
 המציקות נפשיות בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נבונה, בגישה אותך.

מוסמך. רופא עם התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז לך מאפשרות אינן לך,
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 בגלל עצומים, כה האישיים כוחותיך אבל חיוביים, לא דווקא המזלות
 העבר על ותשקיף תתאמץ שאם עליך, שחוסות פלאנטות שתי של צירופן

 הוא לו: תאמיני אל מיכשול. כל על תתגבר רגועה בעין העתיד ועל
 ואתה — בא כסף לגמרי. אחר למשהו ואת לגמרי, אחר למשהו התכוון
11011ביותר. הקרוב ידידך של חסרת־הזדון שגיאתו בגלל שוב, אותו מפסיד

 - בנובכובד 2{
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 תעשה אל שלך, החדש החופש את לנצל שתרצח הסיכויים כל יש כי אם
טומ שינויי־הפתע וגם קשת, לבני השבוע, מסוכנות הנסיעות גם :זאת
 להכיר זאת, לעומת כדאי, פסיכולוגיות. סכנות מיני כל בחובם נים

 טובה עיסקה בזהירות. חדשים. בתחומים ולהתעניין חדשים, אנשים
הצלחה. לך תביא היא היסוס, בלי ידיים, בשתי קחנה — בדרכך מזדמנת

 ולהצהרת חשבון־נפש לעריכת מתאימים השבוע של הראשונים היומיים
 מהימנים ידידים של בחברתם שתימצא לכך דאג ארוך. לטווח מטרות

 היה חשובות, החלטות בקבלת לד ולסייע להדריכך שיוכלו וריאליסטיים,
חומרית. מבחינה עתידך את שתקבענה כספיות להוצאות הנוגע בכל זהיר
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 בת־זוגך עם ומשתפרים ההולכים ביחסיך בייחוד לך, מחכה נפלא שבוע
 במישור פתוחות. בזרועות אותה קבל איתך. בסדר להיות שהחליטה

 לזכות עומד וכה כה בין אתה לבזבז, המשך כשורה. מתנהל הכל הפיננסי
 הבוסים ובמסירות. בנאמנות לעבוד המשך כסף. של ניכר בסכום אחת בבת
תענוגות. רצוף שכולו שבוע מצפה דלי, בת לך, זה. את מעריכים שלך

 להתחיל כדי שבת ליזם חכה טוב. כי בעצם, ותראה, סביבך חבט
 לענייניך. אעם את לתחוב לאחרים תיתן אל ד׳ או ג׳ ביום — לפעול

 כשזה גם — הצודק שאתה בהם תתריס ואל בוויכוחים תרבה אל
 פגישה אף תחמיצי אל מאידך, השבוע. ימות ברוב כך, יהיה

הפתעות. צפויות היוזמת. להיות להסס לך ואל דגים, בת מעניינת,


