
אנשים
 נתב •מטמור כי מסתבר מור.
ו ביוני, 7ב־ !עוד המיבתב את

•שהכ מפני בדואר התעכב הוא
 •נכונה. היתד. לא עליו תובת

 האח־ המיכתב כנראה, יזה, היה
 מותו. לפני ,מטמור שכתב דוו
 .״עכשיו בו: כתב ודשאר, בין
המהפכה, ארץ בפורטוגל, אני

 שידורי של א׳ (בגל ישודר
 בצה־ הקרובה בשבת ישראל)

 ,15.00 בשעה א' וביום דיים
•נלה בהגנה מסתפק שריף אין
 שר גם •אלא התיקווה, על בת

 •כי להוכיח ■כדי שירים, כמד,
 !על ,מבוססת אינה התיקווה

ו־ בילבד, ■רומני שיר־ענלונים

סר בבמה בעבר שביבנהזילברשטיין מוזה
 החליטה ישראליים, טים

 במקום לצלם :המיתרס של השני לצד ולעבור הנד, את לנטוש
 מצלמי- אחד אצל צילום עתה לומדת מצלמה, רכשה היא להצטלם.
 דמיס בהופעת לנצל ניסתה שרכשה הידע את בעיר. העיתונות

 התיישנה היא בתל״אניב. ניד״אליחו הכדורסל נאיצטדיון רוסוס
 סילקו שהסדרנים לפני תמונות, מיספר לצלם הספיקה לבמה, מתחת
להתרכז. לנגנים מפריעה היא המיזרחית שבישיבתח בטענה אותה

 בודד בבית שפת־הים על יושב
 :בחיים •זד, !כנה רומן. וכותב

 שלא ומי עושה, — שיכול מי
 המהפכה וכותב. יושב — יכול
 שתקבל ובדי בעיצומה, כאן

 בנפשך שער מדוייקת, תמונה
 הבו־ (קפה מטעמון החברה כי

 ל- הגיעו הירושלמית) הימה
 אפשר •מדיבורים אם שילטון.

 היו האלה הברנשים לגדול, היה
 בישיבה. הירח את מנשקים

 סוציאליזם, על והכריזו הלנו
 כאן יושבים האיכרים ועכשיו

או למכור יכולים ולא היין על
 עוד אני מילבדי. לאיש תו
ה גי לגמרי, כאן מתמצא לא

 אבל צולעת. שלי פורטוגלית
ב ■נורווגי פאשי׳סט שלי, השכן

 •כי וטוען •מאוד, מדוכא דימום,
ה כל לאבדון. הולכת המדינה

 •הים את וסוקר יושב הוא יום
או איזו תטבע אולי במישקפת,

ויתעודד.״ נייה

 צפוייד, מיוחדת חווייה ■
עס המלחין של למעריציו  נו

 שהוא להם יסתבר :שריף
 על ציבורי במישפט זמר. גם

 את להחליף י־ש ״האם השאלה
 שהוקלט ?״, הלאומי ההימנון
וש בשפיים, שעבר בשבוע

 יהודיות לנעימות דומה שר,יא
ל תבעו זאת לעומת עתיקות.

 עורך־הדין התיקווה את החליף
ואורי וירשובפקי מרדכי
אבנרי.
 במאי־הקול- של סירטו ■

 גולן, מנחם הישראלי נוע
ה הגנסט׳רים אחד על לפקח,
 בע׳׳ט, רצח בחבורת יהודים

•ארצות־ד,ב ברחבי עתה מוצג
 !בלום- גם השאר ובין ,רית

 המפיצה ורנר, הברת אנג׳לם.
 !מסע- שם לו ערכה הסרט, את

 תוכנית-רדיו •מקורי. פידסומת
וב לסרט, הוקדשה •מייוחדת

 ה־ בין התחרות •נערכת מהלכה
 :פרס הובטח למנצח ■מאזינים.

 העתק שהוא חשמלי, •כיסא
ש הודשמלי !מהכיסא מדוייק

 מוצא שבאמצעותו בסרט, צולם
 להורג. קרמים) (טוני לפקד,

 :כי גולן גילה זו בהזדמנות
 היה שצולם החשמלי הכיסא

שהוש אותנטי, חשמלי כיסא
,פנסיל במדינת ■ממוזיאון אל

 12 בשעתו ■הוצאו ושעליו בניה,
 זיע- יזו עובדה להורג. •נידונים

 ובכל קרטיס, טוני את ■זעה
 על להתיישב צריך שהיה פעם

 היה ההסרטה, במהלך הכיסא,
קרה. זיעה •מתכסה
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באש לא־מעט לסיכסוך־ללא-מוצא, תתפתח קרוב אדם עם קלה מריבה
 משותף ידיד עם להתייעץ עלייך יהיה הבעייה את לפתור כדי מתך•

 בסופו בידכם, יעלה משותפים שבכוחות ספק אין לסיכסוך. ולבן־זוגך לך
בבדותה. תתברר אליך, שהגיעה משמחת ידיעה הסבך. מן לצאת דבר, של

 חשה את עמל. במעט לא אך הושגו, — לך שהצבת המטרות שתי
 לצאת כדי שרוייה. היית בה הממושכת המתח תקופת לאחר ריקנות, עתה

 כחסרי־ חייו אודות והמחשבות לעיתים, אותך התוקפת מהמרה־השחורה
חייך. שיגוונו נוטפות, מטרות לעצמו תעמידי אם תעשי טוב תכלית,

 ששמעת ספק אין ! עמוק חודרים — שקטים מים :שים־לב תאומים, בן
 הוא כמה עד חשבת לא מעולם בניראה אך הזה, הפיתנם את בבר
 מפזר ואשר נופת״צופים, הנוטף מידידך אם־בן, היזהר, לגביך. נכון
 להאמין תיתפתה אל גבך. את לו מפנה שאתה ברגע ביוון לכל ארס

עליזים. צבעים לבשי — תאומים בת שקטים. מים הינם העסקים חיי בי
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 להימנע שביכולתך כל עשי זאת, אף ועל תהפוכות, רצוף יהיה השבוע
 מן ליהנות תוכלי כך רק אוייבות. או אוייבים לך ומליצור ממריבות,

 או מפתיע, במיברק סוף־השבוע לקראת אלייך שתגיע הבשורה
העיקר. הוא האופי אם כי — היופי לא סרטן: בן במיכתב־אקספרס.

 ותחילתה תקופה, של סופה זהו השבוע! רביעי יום הוא המיפנה יום
 לשם־כך מקודמתה. טובה תהיה רוצה, אתה לפחות כך אשר, אחרת, של

 — לעבודה בגישתך ראשית, :יסודיים שינויים כמה לערוך עליך יהיה
אותך. הסובבים האנשים עם ביחסך — שנית יותר. עירנית להיות הצריכה

 דווקא מגיע לו, שציפית מח כל במיוחד, כאילו !לא-נורמלי שבוע
 ממנו. ליהנות לך ומותר שלך, שבוע־ההצלחה שזהו ברור השבוע!

 פרטי במסע״ניצחון והמשך לנצל־הצלחה, דע טוב, איש־צבא כל כמו אך
[111(111בידך. שיעלה ספק אין המיגרעות, וללא שלך, הכישרונות עם משלך.
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***באוקטובר

 — ימים שלושה בת — האחת יחידות. משתי מורכב שלפניך השבוע
 — ימים שלושה בת היא אף — והשנייה מפתח־ביתך, תצא שלא מוטב בה
 למקום ארוכה נסיעה לך צפוייד, ובסופה רגיל, חיים אורח תנהל בה

 שתנצל יהיה כדאי השבוע, של הראשונה היחידה את לחדל. או רחוק,
 היחידה את כה. עד לעשות הירבית שלא מה ולקריאה, ללימוד
שהתחלת. מה את מאחוריך תזניח לא בה בצורה נצל השנייה

 — בחו״ל עתה הנמצא הטוב מחברך הצעיר ידידך לך שהביא הידיעה
 לאחר־ אחדים ימים שתנצל שיחת־טלפון אך מרובה. השתאות בך תעורר

 ״העצות משפע תושפעי אל :עקרב בת התעלומה. את תפתור מכן,
 כושר־ על וסימכי ״האוהבות״, ידידותייך עליך שמרעיפות הטובות״
1ןו1עשלך. להיות צריכה ההחלטה בבן־זוגך, תתייעצי אל בלבד. ועליו שיפוטך,
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 עליך ויקשו בדרכך, למיכשול חשבוע שיעמדו הן כספיות בעיות
משכנ הלוואות, המבטיחים. מרעיונותיך כמה הפועל אל להוציא
וכאבי״ראש. מרובה, טירדה גם לך יגרמו אלה ותשלומי״ריבית תאות,

בכך, להבחין לו תניחי אל מתנגדת, את אם !תתווכחי אל : קשת בת
 המוחצת המהלומה את להנחית בדי בחשאיות, מתחתיו וחיתרי
לך. שייראה המתאים ובזמן מוכן יחיה לא הוא כאשר דווקא

•1
 עליך לשם־כך אך בהחלט, לגיטימי הוא רמת־חייך את לשפר רצונך

 אתה הקץ, את לדחוק תנסה אם סבלנות. של גדושה במידה להצטייד
 ממש של סיכוי כל ללא ההתחלה, בנקודת עצמך את למצוא עלול

 ומשברי־זוטא. משברים רצופים הרומנטיים חייך קדהמטרה. את להשיג
 להמשיך כן, אם ועליך, האחת־והיחידה, את מצאת לא שעדיין ניראה

רבות. בעיות לפתור בידך לסייע עשוייה היא אותה, תמצא אם ולחפש.

 אפשרויות ואיתס חדשים, שערים בפניך תפתח שלך בקאריירה התקדמות
 איתם בא שאינך החוגים בני עם חברתיים קשרים לקשירת טובות

 על ישפיע הציבוריים בחייך שיבוא השיפור יומיומי. במגע בדרך־כלל
 לטווח בתחילה — יסודי בתיכנון לפתוח הזמן זהו לעתיד. תוכניותיו

 לך צפויים השבוע :בת־דלייס ארוך. לטווח ואחר־כך ובינוני, קצר
בהירים. בגדים לבשי בחינות. — תלמידה הינך אם — או מיבחנים,  - בינואר 20
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 אילו יותר טוב חיה אולי באשמתך. לא דווקא אומלל, לא-מעט אתת
 על לחכות אך בטובתך, שרצח־באמת הקשיש, ידידך בעצת שומע היית
 בהשראת נחפז מעשה מעשיית והישמר היזהר ערך. בל עתה אין חטא

 — טובה למוסיקה להאזין חרבה בן״חלוף. שהוא עגום, מצב-רוח
 בת שבועיים. עד ימים עשרה תוך המשבר מן תיחלץ זו מיניו בהתרגעות

בטובתך. רוצים הם הורייך. של עצותיהם את תדחי אל :דגים


