
 ומשה ישראל״ ״שידורי של הצבאי הכתבדניאל דוני
המישמר״, ״על של הצבאי כתבו טלמון

 כשהגיעו בסיני. שהתקיים צבאיים כתבים של בסיור השתתפו
 מכיוון למינזר, להיכנס השניים הורשו לא קתרינה סנטה למינזר
 שעמדו בדווים לשני ניגשו ויתרו, לא הם קצרים. מכנסיים שלבשו
ה כתבו ארז, יעקב במכנסיהם. עימם התחלפו למינזר, מחוץ
במצלמתו. השניים את להנציח מיהר ״מעריב״, של צבאי

1974 הזה העולם

 באנשים בטבע, מרגוע למצוא יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
לע חצי־חצי: מוקדש להיות שצריך שבוע זהו יפים. ובדברים חדשים,

 אם בזה, וכיוצא בתערוכות ביקור להסתכלות, בייחוד ולבילוי, בודה
לדאוג, תמשיך אל תינזק. — התחומים משני לאחד הזמן כל את תשקיע

 הצגתה של הבכורה בערב מאוד התרגשהאליאן יונה
 תפקידה את המגלמת יונה, פדם״. ״פדם

 כך כדי עד לתפקיד נכנסה פיאף, אדית הצרפתייה הזמרת של
 מיהר (משמאל), קשת ששי הזמר בעלה, בבכי. פרצה ההצגה שבתום
ליטאני. דני ההצגה במאי נראה יונת מאחורי אותה. להרגיע

 ביתרון אותך תזכה אלה, בימים שלו והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 מעשי, ביטוי לידי עכשיו הבאים לרעיונותיו אחרים לשכנע ובכושר
 עשויה שתפגוש אריה ממזל ידידה שלם. בלב בהם מאמין שאתה בתנאי
 דת על בשיחותיו להיסחף עלול אתת המעניינת. אשת־שיח לך להיות
כולם. את לחנך המנסה דתי מטיף של הרושם את בה וליצור ומוסר

 פיזיים. בעיקר מעיקים, מלחצים שיחרור של שבוע זח יהא לקשת
 בסוף דגים מזל בן תפגשי אם ייפתרו לסרב או להיענות אם הלבטים
 למצוא עלול שעבר בשבוע להצלחה שזכה קשת בן תסרבי. אל השבוע.

 כמה על להתגבר ותצליחי בעסקים, עורמה יותר גלי מבודד. עצמו
השבוע. להמר הרבי קשת, בת מנוחתך. את המטרידים מיכשולים בי 23 ו נ ב ו נ  - ג
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 השבוע הקרקע. את להכין התכוונת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תוכניותייך. את הולם חברתי מגע חם. הברזל עוד כל — להלום תצטרכי
 טוב אבל החדש. הירח גם שהוא השבוע, סוף לקראת ד/ ביום בייחוד
חברו על לא ובייחוד אחרים, על יתר־על־המידה תסמכי לא אם תעשי
 למרות וכה, כה בין סומכת אינך בחורים על יותר. הטובות תייך

מהאחרים. יותר ונאמן מהימן הוא לשמוע, תתפלאי מהם, שאחד

 מאוד להם זקוק תהיה חזקים, ועצבים חוש־הומור בסבלנות, ניחנת אס
 יעשה לשניכם, רק הידועות מסיבות בך המקנא מישהו הקרובים. בימים
 ולהבאיש שמועות עליך להפיץ במידת־מה יצליח וגם יכולתו כמיטב

הרומנטי. במישור יהיו טובים סיכויים חשובים. במקומות ריחך את

 :כסף תבזבזי אל למשבר. אצלך לגרום עשוייח בלתי־חשובח תקרית
 או תיזהרי לא אם חוסר״פעילות, של לתקופה להיכנס עשוייה את
 להתחייב לא מוטב כך, משום הלא-נכון. האדם עם בקשר תבואי אם

 ששום היזהרי הקרובים, בימים לנסוע תחליטי אם ארוך. לטווח
 אם ביחוד גניבה, מפני הישמרי במסע. תלוי יהיה לא חשוב דבר
בהירים. וצבעים ורוד ליבשי ארוכים. למרחקים לנסוע עלולה את
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 אינך אך כך, לשם לסבול אפילו מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתך
להת הזדמנות בידך תיפול השבוע שצריך. מתי הסוף, עד ללכת יודע
 יעלה שוב מתי יודע מי הפעם, אותה תחמיץ אס זו; חולשתך על גבר

מפתיע, חדש רומן חיי־האהבה, במישור המלך. דרך על לעלות בידך

 בתוך לגמרי לשקוע מוטב ורמת״התפתחויות. רגישה עדינה, תקופה
 ובחיר- קצר־טווח תיכנון זאת, עם הצד. מן לעמוד מאשר המאורעות,

 — בתולה בת ממושך. זמן פירות לקצור לך יאפשר ה׳ ביום עיניים
 שתחיי בתנאי תרצי. שרק כמה השבוע, עליתם, להשפיע מסוגלת את

 גלוי יהיה שלא אך — מלאת״הומור עצמך, בתוך מכונסת אדיבה,
חשה. שאת העייפות אף על הטבע בחיק בטיולים הרבי מדי.
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 אם אותו. לחקור השבוע אתכם למשוך עשוי ומעורפל שסמוי מה כל
 אך ניחא, ספרותית, ולביקורת שירים לקריאת אתכם תגרור הנטייה

 אלכוהולי, משקה משתיית כתוצאה שבא לעירפול-חושים תיסחפו אם
הגו הוא אלה בימים הפעיל כוכב־הלילה אמצעי־זהירות, שתנקטו מוטב

 על המבוצעות היצרניות, פעילויותיכם של הברוכה להצלחה האחראי רם
הפנימית. הרגשתך ישקף דרמאתי-ציורי לבוש החמה. שקיעת לאחר ידכם

 מחייב זה דבר כאחד. תוצאות וחסרת קשה הינה הנוכחית עבודתך
 שינוי גם מאידך. בכללו לנושא מצידך רצינות ויתר מחד, הגישה שינוי
 עוד הרומאנטי, בשטח ישתפר. שמצבך לכך יביא חייך סידרי של כללי

יצליחו. והכיבושים יוזמה מעט שור. עבורך, יותר מוצלח שבוע היה לא
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 החיוור בגוון שני ביום כשתבחיני ולמצב־רוח לדאגה תיתפסי אל
 אותך. הסובב כלפי חשה שאת המוזרה וברגישות פניך על המרחף

 שילטי אך זו, מהרגשה ליהנות נסי מהר. תחלוף זו שהרגשה לך דעי
 חום השופעים האימהיים ריגשותיך את לנצל לאיש תתני ואל בעצמך

בקבי החלטתך את ימים לכמה דחי קצרה, היכרותכם אם ואהבה.
בו. רוצה ואת לך ברור שהכל למרות אליו, האמיתי יחסך עת

 אל כוחותיך. התמוטטות עימו כורך פיננסיות הצלחות של חדש גל
חד אנשים להכיר השדה, לאוויר לצאת קצרה, חופשה ליטול תהסס

 ההווה את לחסל הטבעיות לנטיותיו תיכנע אל שני, מצד אבל — שים
גדולה. אהבה — מיקרית פגישה סרטן: בת מעורפל. למחר להתמסר כדי

 הפרטיים, בשמותיהם רק להם
 אחד !תואריהם. לכנותם ולא

להת החליט השכונה מתושבי

ה השם ועם התואר עם פשר
 :בנוסח אליהם ופנה פרטי,
צביקיה. וארון יצ׳׳צ אדון


