
 אשה שהיא סילביה, בחדשות.
 התואר כי טענה ואלגנטית, נאה
ה לה שהדביקה מאד״ ״יפה

 לה גרם הנורווגית, עיתונות
ל סילביה סיפרה צדות. רק

 הרן, אריאגה משוררת
ש רמת־הכובש קיבוץ הברת

 שלי ״אמא :סילביה שוהה בו
נפ סוף-סוף כאשר לי, אמרה
 לא ,את המישפט: בעת גשנו

 לדרום־אפריקה. לחזור תוכלי
 מאטה לאיזו שם מצפים כולם
 עלולים והם יפהפייה, הרי

לע יכולתי מה אז להתאכזב.׳
 שמצלמים, כשראיתי ? שות

 עד מלמטה הפנים את הסתרתי
 הסב- המישקפיים עם העיניים

שאני החליטו הם וכך סיים,

 ומשכיל. אינטליגנטי עסקים
 לנתח כשהתבקש זאת, לעומת

 כרוך העיתונאי של אופיו את
אדל,  עליו ואמר בול, קלע :

 בפרות הלוחם עיתונאי הוא כי
 נלחם אך מטיבעו, רך קדושות,
 שנכח נאדל, שלו. זו בתכונה
 של מניתוחו נחת רווה במקום,

 עליו ליבו וכטוב הגרפולוג,
 את מוחץ באופן תוקף החל
ה ואת בן־שחר ועדת דו״ח

במיסים. רפורמה

דו הערב, מנחה !■  דו
 מדוע נאדל את שאל טופז,

לכנ מועמדותו את מציע אינו
 לא ״אני השיב: גאדל סת.
ש- האפשרות על לחשוב יכול

 תערוכת של אורחת־חכבוד היתחמאיו גולדה
״קויים״, השבועון של תמונות״השער

 נערכת ערב באותו גתל־אגיב. האמריקאית בשגרירות שנערכה
האור וכל אצ׳ווריה, לואיס מכסיקו לנשיא קבלת־הפנים בירושלים

 התנחמו האמריקאית השגרירות פקידי לשם. נסעו הרישמיים חים
 כ״חאשה החדש השגריר הגדיר שאותה גולדה, של בנוכחותה

 פחות משכה גולדה אולם בעולם.״ ואולי בישראל, ביותר הגדולה
בעלה, בלוויית שבאה מרון, חנה :אחרת מאשה תשומת־לב
(למטח). ציפרוני גבריאל ״הבימה״ מנהל עם זיכרונות ושהחליפה

 הייתי אלגנטית אבל יפהפייה.
באמת.״

 הרדיו קרייני בחוגי !■
 שירותי־ מנהל כי מרננים,

 חברה (שהיא פירסונזת־בשידוו
ה ■מנהל שהיה ומי פרטית)

 החליט חזכב, משה רדיו,
 לשידורי־ ויהי־מה להתנכל

 תחנת־השלום של הפירסומת
בי של תן. אי טו הקריינים נ

 ש־ מי כי הזהיר, שחובב ענים
 לא נתן, אייבי עבור יקריץ
 שי• חברת עמר יותר יקריץ

רותי־פירסומת־בשידוו.

 אריה ד״ר הגרפולוג ■
 לנתח כשניסה נכשל, נפתלי

 של אופיו את בתב־היד לפי
 בזאת גאון. יהורם הזמר
 טנדו־ המופע באי כל נוכחו

 השישי ביום שהתקיים דו,
 בתל־אביב. לסין בבית האחרון

 כתב־היד על־פי קבע, נפתלי
 כל אין לאיש כי יהורם, של

איש־ הוא וכי לאמנות, נטייה

 מול יום־יום לעמוד אצטרך
 שמעניין מה שכל בורים, 119

 בתוך להתקדם איך הוא אותם
 לפני אגב, שלהם.״ המיפלגה

 דודו טילפן נאדל עם הראיון
 כן■ חיים הפרופסור אל טופז

 להתמודד אותו והזמין שחר,
 בן־ בערב־הראיונות. נאדל עם

סירב. שחר

 במחנה עורך שהיה מי 8!
 ועלי־ גדנ״ע במחנה נח״ל,

אם ים, לאחרו פרש ענר, ז
 נהג רבות שנים מתפקידיו. נה

 למרות בקטנוע. לנסוע ענד
 שאמרו עליו, הממונים הפצרות

 במעמדו לאדם נאה לא כי לו
 קטנוע, על לרכוב ובתפקידו

הח לא להתעקש, ענר המשיך
מח במכונית. קטנועו את ליף
 יורם הפיזמונאי בתפקיד, ליפו

 לרכב הוא גם נהג טהר*לכ,
 אולם קטנוע, על שנים במשך

 החדש לתפקידו היכנסו עם
 פרטית.~זלוא_הבץ מכונית רכש
הרמז. את
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 לפעול כדי זקוק אתה לה אבל — שונא שאתה בעמדה שוב נמצא אתה
 לפעול כיצד שתדע וחזקה חזק, אותך תוקפים בקו־הגנה. בךאדם: כמו
 חברה טלה: בת הרעה. פני את למנוע או מילחמה־שערה, להשיב כדי

 לך חשוב הוא אם אך ממך. אותו לקחת עלולה קנאית
מתוק. לברנש תזכי — אותה לסדר לך חשוב אם או — באמת

 שום כאילו :עגול ולא כשטוח מתמיד, יותר השבוע, נראה העולם
 היכרויות זה לך שחסר מה כל טעות. זוהי להשתנות. יכול לא דבר

 הרפתקנים הם כי זנחת. אשר ותיקים ידידים של עצתם או חדשות,
ראשון. או שבת בימי במסיבה, תסתיים. טובה עיסקה לטעמך. מדי

 על־ידי השבוע מוסר, תקוותיך ועל זברונך על מונח שהיה הכבד הענן
 בחברתם עצמך מוצאת את צפוייח. ובלתי תמימה, פשוטה, חווייה

מסו ואת מצב־רוחך את מטהרים והם לגמרי, אחר מסוג אנשים של
 הכל להתחיל לך וניתן כאילו ובשבילי״החיים בגנים להלך שוב, גלת,

 ימצא, קודרת, קווייה עברה שעליו תאומים בן אותו מחדש.
השבוע. סוף עם גדול, אישי באושר פיצוי זאת, לעומת
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 עלה אם גם אבל שהתאכזב. ייתכן — ב׳ ביום לנסוע חשבת אם
 במיוחד. ומסוכנים קשים הם שבת עד ד׳ ימי שדווקא זכור בידך, הדבר
 לנסוע, חייב אתה ואם בביתך• הקשורים דברים בהם שתרכז מוטב על־כן

 זכית בה הצלחה, קבע. של לרומן הופכת מיקרית פגישה בעצמך. נהג
דלתות. בפניו פותחות הן במסיבות: הרבי כעלייה. מתגלה לאחרונה,

והמקו הדימיון כי זכור כמה. בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
 והתיכנון הזהירות מן יותר הרבה לרגליך, נר לשמש חייבים ריות

 לחינם לריב לא ודא; הרגע מדרישות תתעלס אל זאת, עם הקפדני.
השבוע. כדאיים לעבודתך, הדרושים דברים רכישת ומתחריך. ידידיך עם
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 תזדקק חבא בשבוע מנוחח. לצבור השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת
 להפסיק השבוע כדאי בתולה, לך, גם והנפשיים. הפיזיים כוחותיך לכל

 כדאי זאת עם יחד בטירחתך. עמל תראי לא וכה כה בין להתאמץ.
 הבשורות לעומת מצוקה. לשעת לחסוך להתחיל בני־בתולה, לכם,

השבוע. בסוף לעיר מחוץ סעו אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות,

 כאב־ להסתכן. יכול אתה רוצה, אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
 אלה כל — שונאיך עם הפגישות בטווח־קצר, הצרות הריגעי, הראש

 וכוח־הרצון הרציניים ההישגים על־ידי להתמיד תדע רק אם שקולים,
 להתגלות, עלול ובלתי־צפוי נעים מיקרה התפנית. עצם על-ידי שתפתח

 מיקצועית. קינאה של או אישית איבה של כתגלית תיזהר, לא אם
איכפתיות. לא של פנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי אל חאוונ״ם
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 שנתיים. זה שידעת ביותר והמרתקים הנעימים השבועות אחד זה יהיה
 בילוי או משותפת, נסיעה בגלל במהירות יתהדקו בן־זוגך עם קשרייך
 יותר זה אל זה וקרובים מאושרים עצמכם את תמצאו שבסופם משותף,

מאוד• נעימים השבוע אמצע ימי יהיו המישפחה, בקרב אי־פעס. משהייתס

 זולתך, ובחיי בחייך חמתרחש את בסוד לשמור והכנח העז רצונך
 עצמך את שתנתקי לכך להביא צריך אינו האישי, בתחום בעיקר

 מוגזמת מנטייה גם כמו-כן היזהרי העבר. על המחשבות מן לחלוטין
 את חיי להתגלות. סופם כידוע, אשר קטנים, שקרים להשמעת

בהירים. בגדים לבשי בעבר. מדי יותר להגות מבלי במלואו ההווה

 תאמין אל חיצוני. מברק תסתנוור ואל תתלהב אל שיטחי, תהיה אל
 השבוע העובדות. את היטב ובדוק בעבודתך, הקשור אדם של להבטחות

 נצל מאוד. קרוב אדם עם יחסיך של התפתחותם את שמנע המיכשול יוסר
 עם רומנטיות לפגישות מתאים אינו השבוע אדם. לאותו והתקרב זה, את

חדשים. בגדים תקני אל גדי, בת רב. וזמן היטב, מכיר שאינך אנשים
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 תיאלץ כלפיו, מגלים אליך הקרובים שהאנשים וההבנה האהדה למרות
 לך לעזור נסיונותיהם עצמך. בכוחות לך המציקה הבעייה את לפתור

 נעימה הפתעה הכי. בלאו גרוע שהוא למצב מיותר מתח ויוסיפו ייכשלו,
לידיד. טובה תחת טובה לגמול אפשרות וכן השבוע, סוף לקראת לך צפויה

 יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת המהוססים מאמציך מתחילים אט״אט,
 לעצמך, תקלקל לא עצמך שאתה — יותר ועוד העניינים, את לך

 עם אדם אתה רק שלא זכור עצמית. שינאה מתוך או הזנחה מתוך
שהח בדרך תלכי אם אבל אותך, אוהב הוא :דגים בת עצמי. כבוד
 לידיך. יגיע סמוי ממקור כסף אותו. להפסיד עשוייה את כלפיו, לטת,

ניסלמלא. תוכל אם ברור שלא בהתחייבויות כרוך זח !היזהר ז
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