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 ביקורי בעת שתיתי ש׳נומגו

 תול־ במישטרת שנת חצי לגני
 אני שעליו הבקבוק הוא ברם,
 לו השיב ״1 עכשיו אותך שופט

 השופט, ״כבוד :מנצור השוטר
בקבוק.״ אותו שזה לשער יש

ה האחרונה הבדיחה 8
 תל־אביב ציירי בקרב מהלכת
 יריד של סיומו עם :ואמניה

 בחודש שהתקיים האמנויות,
 בתל־אביב, זז״ן בשדרות פאי

 ממד מהמשתתפים רבים שלחו
 העירייה לראש תודה תבי

 דד על להט, ״),(״צ׳יצ שלמה
ב והמסודר. המוצלח מיבצע
של מלישכתו קיבלו תשובה

 ועדת- יו״ר שר־הבריאות,
, יצתק החוץ־והביטחון ן בו  ג

 אופירה, רעייתו בחברת שבא
 עוררה החחבה־מאוד ששימלתה

 ראש- יגם נבח שמועות. של גל
 שהיה קולק, תדי העירייה

וב בשתייה הזמן רוב עסוק
 היינץ םנ״צ נכח וכן אכילה,

 מישטרת מפקד ברייטנפלד,
 ׳מדוכדך שנראה ירושלים, מחוז

ד על־ידי כשנשאל במיוחד.  ע
 אהרן הירושלמי רך־הדין

 של המישפטי היועץ אסא,
 מצב־ לפשר קולומביה, שגריר

 ברייטנפלד: השיב הרע, רוחו
 שבעיקבות היום לי ״הודיעו

״ מ- ינכו בן־שחר ועדת דו׳

 ראשון- תושבת הישראלית הזמרתנוות טונה
 אך בישראל, להופיע ממעטת לציון,

 במועדון חודשים מיספר מזה מופיעה טובה בחו״ל. להופיע מרבה
 לפגוש לה נזדמן שם בפאריט. שבשאנז־אליזה היוקרתי ״רספוטין״

 גינז־ סרז׳ המוסיקאי בעלה, ואת בירקין ג׳ין כוכבת־הקולנוע את
 ביחד פשביצעו שהתפרסמו ראשה), צידי משני כאן (נראים בורג,

 ובירקין גינזבורג לא.״ כבר אני אותך, אוהב ״אני הסכסי השיר את
בשלישייה. מיני מגע המתאר השיר, את לשיר טובת את שיכנעו

 התקבל, שהמכתב אישור צ׳יצ׳
ה המחלקה לטיפול והועבר

 ייענו העת ובבוא מה,מתאי
ישירות.

 מיפל־ של מחוזי בכנס 8
 העלה בתל-אביב, גת־העבודה

 ירוחם ההסתדרות מזכיר
ל ש  שהתוספת הסברה את מ

 של המצאתו פרי היא הייחודית
 אמר הונגריה. מיוצאי יהודי
מתחלפת אלה ״אצל :!משל
וה ד,״א, באות ת חי״ האות

 כבד היא גם הייזחודית תוספת
היהודים.״ בל של נחלתם

בפ שנשא הרצאה בעת 8!
 ב־ מיפלגת-העבודה צעירי ני

 המרצה התבקש תל־אביב,
 המצב את להגדיר עירן עמום

רן: אמר המדיני.  לנו ״יש עי
 היא הצרה אך ואריות, כפירים

 ג׳נרל של מנועים להם שיש
האמריקאית.״ אלקטרי?!

 שערך הקוקטייל !מסיבת 8'
הי בישראל קולומביה שגריר

ב נכחו כרגיל, בעיצומה. תד.
בהם רמי־מעלה, אורחים מסיבה

 ל״י 270 של סך משכורתיי
 לא איש למה אחזקת־רכב. דמי

הנו השעות חשבון את עושה
 ז ולילה יום עושה •שאני ספות
המצ שלי, כמו בתפקיד איך,
 שעות עשרים־וארפע רכב ריך

 אחזקת־ דמי לי מנכים ביוממה,
״ רכב ז

 נגרמה נעימה הפתעה 8!
אב לפירסומאי שעבד בשבוע

 משירות- שחזר בדאל, נר
 בראל וחצי. חודש של מילואים

 במיקצועו עוסק שהחל ),33(
 ב־ כפירסומאי שנים 13 לפני

 הכיר דחף, מישרד־הפירסום
 הפירסו־ את שנים חמש לפני
 רוכרט יליד־מאלסה מאי

 שהגיע ),34( ארויז (״בוב״)
 מיש- ופתח מבריטניה לארץ אז

 הצטרף בראל רד־פירסום.
 שבועות שלושה לפני אליו.

והתר שהלך המישרד, החליף
 ל־ בראל ;כשהגיע ;כתובת. חב,

ה את גילה החדש, מישדד
תפו: לו שהכין הפתעה  שו
והכו המישרד שבפתח השלט

הוח המיכתבים נייר של תרת
 השם את עתה נושאים לפו,

ארויו־בראל.

1977 הזה העולם

 אך כך, לשם לסבול אפילו מוכן המון, רוצה שאתה היא הגדולה צרתך
 הזדמנות בידך תיפול השבוע שצריך. מתי הפוף, עד ללכת יודע אינך

: חולשתך על להתגבר ו  שוב מתי יודע מי הפעם, אותה תחמיץ אם ז
 החודש נכנס אתה חיי־האהבה, במישור המלך. דרך על לעלות בידך יעלה

אותו. נצלי עבורך, רומנטי יהיה השבוע טלה, בת את, גם גבוה. להילוך

 לא תרצי, אם אף נפלא. למשהו ותפרח תלך שגילית החדשה הידידות
 תוסיף היא ארוכה. לנסיעה התכונן בן־שור, אתה, אותה. לקלקל תוכלי

 תצליח לא לעבודה חבר של קינאה לכיסך. גם תרצה, ואס לאישיותך
לך. דווקא הג׳וב את יתנו והבוסים ייכשלו סיכסוכיו דרכך. את לשבש

 טומן הוא אך ומשעמם, כשיגרתי השבוע נראה ראשון ממבט אומנם
 האישי. בתחום בעיקר חשובות, הכרעות קבלת של תחילתה את בחובו
שיח קל לזעזוע תגרום תאומים, בן השבוע, אותך שתפקוד קלה מחלה

 העבודה במישור להתעייף. ומבלי וטוב, הרבה לעבוד, הוא העיקר לוף•
 עושים כולם עליך. לממונים או לבוס להתחנף תהסס אל :העסקים או

צהוב. ליבשי תאומים, בת לך. יועיל רק זה דבר של בסופו והרי זאת,
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 עשו שהם טח כל אחרי ידידיך, כלפי נדיבות קצת שתגלה הזמן הגיע
 העניין אין אם תוכניותיה בהגשמת קשיים לך שייגרמו ייתכן למענך.

 שיגיע מכתב גורלי. דבר שום תעשה ולא קצת שתמתין מוטב — דוחק
כל תהיי אל — סרטן בת אליך. קרוב אדם על דעתך את ישנה אליך

בסוף. לך ישתלם זה שלך. על לעמוד שתלמדי הזמן הגיע ותרנית. בך

 לצפות, מקום יש עניין. ורבי חשובים אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע
בהתפת גס ובעקיפין ממושכות, בנסיעות קשורים יהיו אלה אתגרים כי

 ובעל אליך קרוב אדם אס בהם לעמוד להצליח תוכל רומנטית. חות
וידידותי. חביב להיות איפוא, השתדל, אותך. יכשיל לא רבה השפעה

1

 שאולה, אותך תוריד משווע, בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 חוש- של אמיצה מידה להם ולהוסיף שניהם את לרסן תדעי לא אם

 רוצה לא שהוא לא זה ביותר. היפות מתכונותיו אחת שהוא הומור,
 את לו גלי !קדימה — אז אותו. רוצה לא שאת בטוח הוא :אותך

התקדמותך. את לבלום עלול חזק מתנגד של כוידההרתעה האמת.
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 הסברים, דרוש אלא — באפילה לגשש תמשיך אל ביותר, מעורפל המצב
 אם הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לד שיעזרו החלטות ביצוע ותבע
 נוח. ויותר קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה

 הנזחת — מאזניים בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם
זאת! נצלי אז — יפה שאת יודעת את הופעתך. נושא את לאחרונה

 מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורה בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 זה רוצה. שאינך מה לעשות אותו לחייב או במלכודת אותך לתפוס
 בכל רוצה מי אבל — מצידך ולאפס־מעשה לאוזלת־יד מנס,1א מביא,

 באמת, רוצים אתם מה איתו יחד שתחשבי מוטב לכן ? הללו הצרות
בריאותך. על שמרי הדדית. אי־הסכמה לפחות או הדדי ויתור מתוך

 היחסית השלווה את נצל עצמן. לחיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 היחסים את לשפר בעבודה, מעמדן את לקדם כדי נהנה אתה ממנה

 מדברי תתרשם ואל לך הכפופים ועל שותפיך על עין פקח במשפחה.
לעצמן. סבל תגרמי — עלייך לרכב לו תניחי אס — קשת בת חנופה. !1־זז(־ '<■**** ! ! ! * ט פ צ מ פ פ ■
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בינואר סו

 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. כיל על תתגבר רגועה, בעין העתיד ועל
 ואתה — בא כסף לגמרי. אחר למשהו ואת לגמרי, אחר למשהו חתכוון
ביותר. הקרוב ידידך של חסרת־הזדון שגיאתו בגלל שוב, אותו מפסיד

 בלילות. להתהולל ושתפסיק בספורט, לעסוק יותר קצת שתרבה כדאי
 שחשוב במה להתרכז במקום שטחים מדי ליותר מאמציך את מפזר אתה

 להדאיג יפסיק רב, זמן מזה לדאגה לך הגורס קרוב־משפחה באמת. לך
תוכניותיו. כמו אינן שתוכניותיו אדם עם להסתכסך עלול אתה אותך.

 מיקצועית, מבחינה להתקדם נדירה אפשרות לן יתנו הקרובים הימים
 רבים סיכויים לך יזמנו השבוע אמצע ימי יחד. גם וכספית חברתית

 ההזדמנות, את תחמיץ ואם המשפחתי, במישור גם חיובי מיפנה ליזום
האחרו היומיים לליבן. מאוד הקרובות לנפשות גדול עוול בכן תעשה

ומלהיבה. מהירה רומנטית להתעוררות סיכוי צופנים השבוע של נים


