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אגשים
הנשמעות ברקע  :״הקולות ה
מחרים הם לא בצד הזה של
הקו.״

ניטן

אייר

• שועד בית־־זזחולים
איכילוב לעיתונאי דודו אודן,
על חבר-הננסת לובה אליאב
העובד בבית־החולים בהתנד
בות :׳״יש פה משוגע אחד,
עובד־ניקיון ,שמספר לכולם
שהוא חבר-כיסת ,וכולם עושים
את עצמם כאילו הם מאמינים
לו.״
• ח״כ לובה אליאב על
עצמו ,בראיון לטייס  :״אני
יונה עם ציפורניים.״
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זהו שבוע הממזג את המיסתורין של חיינו הרוחניים עם כמה וכמה
הישגים מוחשיים ביותר .שבוע טוב ,במה שנוגע להימורי־טוטו ופיס,
לעיסקי־מניות או להימורי־אהבה .זהו השבוע בו כדאי לצאת לבילויים.
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 •:צייד מ&־ההכנשה ב רו ך
נ אד ל ,על דו״ח ועדת בן־
שהר :״בהורה בלונדית עם
שדיים גדולים שאיננה נותנת.״
• שר-ד,בריאות ויקטור
שסיטוב לשר־הבריאות הברי
טי דייוויד אואן ,על סיכויי מו
עמדת המיפלגה השמרנית ,מר־
גרט תאצ׳ר ,להיבחר כראש-
ממשלת בריטניה  :״לפי ניסיו
ננו ,אם אשה היא ראש־ממשלה,
קצת קשה להזיז אותה מתפקיד
זה.״

סרטן .בא הדוקטור בן-שחר
וקובע שיש לו נזלת ,וכותב
דו״ח שלם על הצורד להוביל
את המימחטות המלוכלכות ל
מכבסה במכונית אחת ,ואת
הנקיות במכונית שנייה.״
!• האלוף )פיל (.עזר וייצ־
מן על שר־הביטתון :״שימעון
שרץ.״
 •:המהפנט אכישלום דרו
רי על פרופסור מורים קלייג־
האח :״הוא כמו ג׳לי .אתה
תוקף אותו מצד אחד ,והוא
מתחמק לכל הכיוונים.״
* הבנקאי טיבור רוזנ־
בוים  :׳״כל הצרות שלי התחילו
מאדמונד דה־רוטשילד !״
י• יו״ר מועצת־המנהלים של
סולל־בונה ,אלוף )מיל (.צבי
זמיר ,על מיכאל צור :״אני
הייתי כולא אותו בכלוב לכל
ימי־חייו בכיכר המדינה ,ומביא
לו ירשם כל יום בוטנים !״
• שר־ד,ביטחון שימעוןפרס  :״ביני ובין )ראש־הממ-
שלה יצחק( רבין היה הסכם
ג׳נטלמני — -אבל ג׳נטלמן לא
היה שם1״
׳ • הנ״ל על הרמטכ״ל ,רב-
אלוף מוטה נור  :״הוא אידי
אמין -של המחרח־התיכון.״ .

צפוי לך שבוע סוער מבחינה רגשית .מוטב שתהיה ער ,יותר מתמיד,
כדי לא לטעות ברגשותיך האמיתיים כלפי האנשים הקרובים אליך .אם
תשלוט ברגשותיך׳ תזכה לחצלחה חברתית ותפגוש באנשים מעניינים.
במקום העבודה — התקדמות איטית אך בטוחה .הדיכאון שבו אתה
שרוי באחרונה יחלוף מהר .בת טלה — הזהרי השבוע מחברים חדשים.

את נמצאת כרגיל — על פרשת־דרכים .אלא שהפעם לא תוכלי לשבת
בחיבוק־ידיים .הוא ידרוש צעדים נמרצים ,ועצם הדרישה תדרבן אותך
לעשות דברים שישנו את כל חייך .בן סרטן  :אל תסתבך ,דווקא עכשיו,
אתה זקוק לכל חושיך .זהו שבוע קשה ,אם כי לא מסוכן במיוחד.
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אם תפקח עין ותתבונן היטב באנשים ובאירועים הסובבים אותך ,צפויים
סיכויים לרומן נעים ,או לקידום הקריירה והמעמד החברתי .משא־ומתן
שהתחלת בו לפני זמן מה ,ושנראה לך בשלביו הראשונים כהרפתקאה
פזיזה ,עשוי להתגלות השבוע כצעד נבון מאוד ,מלהיב ומרתק ביותר.

אב

!• הפרופסור דויד דנון

ממכון וייצמן ,על השאלה האם
אפשריים יחסי־מין בגיל קשיש :
״כן ,בתנאי שעושים תרגילים
כל הזמן.״
׳ • הפירסומאי אורי סלע :
״העיתון דבר ,עיתון פועלי
ארץ־ישראל ,עומד להופיע ב
שפה הערבית במקום בעברית,
כדי שרוב פועלי ישראל יוכ
לו לקרוא אותו.״
<• הממונה על המחוז ,דויד
רזניק ,כאשר נתבקש לתת
ליוסי שטיינמן ,גיזבר עיריית

העננה
במלוא
לקחת
תיכנון

הגדולה שעלתה והוסרה מעליך ,עדיין מאפשרת לך לזוז
החופשיות הרצוייה לבני-מזל-תאומים אופייניים .על כן דע
את הבל בשקט ,בשלווה יחסית ,ללא חיפזון .זהו שבוע של
ושל זכרון ,שבוע של עבודת״בית ולא של ביצוע־חוץ.

אל תעשה צעדים דראסטיים .חבה עוד קצת לפני שתבצע את החל-
טתך .בת בתולה — לא תפגשי השבוע את נסיך החלומות ,למרות
שבסוף השבוע יהיה נדמה לך שפגשת .בדאי שתנצלי את השבוע כדי
לשפר את הופעתך .התחילי בדיאטה ,שני את התיסרוקת ,והיי יפה.
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אל תהיה כזה בררן .אין בני-אדם מושלמים .כדאי שתתחיל לעשות
כמה פשרות בעניינים רומנטיים .נסר ,להסתפק במצוי ואל תחפש כל
ד,עת שלמות .ריב עם אדם שאתה מכבד מאוד ישפיע על פעילותך .כדאי
שתבדוק אם הסיבה לריב אינה נעוצה בך .מכתב שיגיע — ישמח אותך.

קול
״תמצאו את השמוק !״

סיוון

•הגרעון הכספי לא מוצא השבוע פיתרזן .בכלל ,יהיה זה שבוע איטי,
חסר־קצב ,וקצת משעמם .זה לטובה :נצל אותו לאגירת כוח לקראת
הבאות׳ מאחר והחודש ידרוש את כל כושר הניתוח האינטלקטואלי שלך,
בתוספת של אומץ־לב .בת עקרב ,אהבה גדולה תתחיל בסוף השבוע.

• הפרשן הצבאי בנימין
עמידרו׳ר  :׳״די באצבעות יד

,

אחת כדי למנות את המצבי
אים הראויים־לשמם בתולדות
צה״ל.״
!• :מזכיר עיריית תל-אביב
צבי גיא ,כאשר נשאל מדוע
מגלח ראש־העיר׳ייה ,שלמה
)״צ׳יצ׳״( להט ,התעניינות כה
רבה במכוניות איסוף־האשפה:
״הן מזכירות לו טנקים ד
• שר-האוצר יהושע רפי־
נדביץ :״לא רק שאני אוהב
חתיכות ,כשאני רואה אותן
נדלקות לי העיניים !״
 • 1מי שהיה יו״ר ועדת־החוץ-
והביטחון של הכנסת ,דויד ד ד
כהן :״רק עכשיו התחתנתי
מחדש ,ותודה לאל — כל
המערכות אצלי פועלות היטב !״
׳ • הנ״ל על נשיא אוגנדה,
אידי אמין  :״הוא  120קילו של
אידיוט1״

תמוז

׳ • הפיזמונאי דידי מנופי,
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איש ידיעות אחרונות ,לעיתונאי
יוסף )״טומי״( לפיד  :״זה שאתה
כותב במעריב כבר נתן לנו
 20אלף קוראים.״
 • 1הזמר־המלהין שמואל
)״׳שמוליק״( קראום על הח״כ־
המלחין־הזמר עקיבא נוף  :״ע־
קיבא נוף — הוא רוצה להיות
גם ראש-ממשלה וגם אילנית.״
!• חעיתונאי-׳הלוחם ב רו ך
נאדל על הדו״ח של פרופסור
חיים בן־שחר  :״לחולה יש
העולם הזה 1983

יעקובסון
״אני אוהבת ביל״ויים!״
תל-אביב שהתפטר ,אישור ש 
הוא בריא בנפשו ,לשם השגת
רישיון לנשיאת אקדח  :״אותך
לא צריו לבדוק .אם התפטרת
מהעירייה ,סימן שאתה שפוי.״
;• חבר ועדת בניין־ערים
בעיריית תל-אביב ,נחום רז,
לסגן ראש־העיר ,אריה קרמר:
״אם אין לך שיניים ,אז איך
אתה אוכל כל חלקה טובה ב
עיר ?"

אלול

 •:ח״ב אבא אבן על יורשו
בתפקיד ,שר־החוץ יגאל אלון :
״השומר יורשי אנוכי?״
 • 1ראש-הממשלה יצחק
ר 3ין לח״ב -חרות חיים לנדאו,
בכנסת :״אתה סאנשו פאנסה,
אז אל תדבר בשפתו של כלי-
התחבורה שלו!״
!• האלוף )מיל (.עזר ויי*
צמן ,בתגובה על כך :״פרד
מדבר על המור !״

משן!
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שמע לעצת זקנים וחכמים ממך .בדרך זו תצליח להתגבר על קשיים
רבים ,ולהימנע מעשיית טעויות .זכור בי הטיפש לומד משגיעותיו־
הוא ,ואילו חכם משגיאותיהם של האחרים .אמת־חיים זו נבונה גם
לגבי חייך הרומנטיים .וגם אם נראה לך שספגת אצלה מפלה —
אל תתייאש ,נסה שוב .כוכביך מורים כי דווקא בסוף־השבוע קיי 
מים בל הסיכויים שתזכה להצלחה מירבית .הקפידי על נקיון וסדר.

טבעי ד,דבר שקשרים חדשים מדחיקים את הזכרונות הישנים .אל
תרגישי מוסר־כיליות על כך .תחיי את הרגש ,עוד יותר מן הרגיל .דאג
לפרנסתך! בייחוד לטווח ארוך .אם אתד ,יכול ,חתום אפילו על חוזח
או על הסכם קבלני .גרום נחת למקורביו על־ידי צעד פינאנסי נבון.
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ווי

הקצב הסביר בחייך העיסקייס מתגבר ; לא תקבל את זה ברוח טובה !
בי אינך אוהב לחץ ,אבל אם תתייחס לזה כאל שלב ריגעי ,תצא מן
העניין בהישגים גדולים וגס בהכנסות רציניות .איגרת מרחוק תקרב
יום גדול בחייך .בת דלי  :תקבלי החלטה נחושה ,וגם תעמדי בה.

אתם מחפשים אתגר שיתן לכם את ההזדמנות להוכיח את עליו
נותכם .התלהבותכם תשרה השבוע אווירה של התלהבות על אלה
הסובבים אותכם .כדאי להזכיר שהשנה ,היא שנה טובה לבני מזל
דגים החושבים להינשא .לבן ,מוטב אולי להזדרז לפני סיום השנה.
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