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 המוכר האדם מיהו לדעת עקש

 המקום הנהלת אך ציורו• את
 שאחד כך על בתוקף עמדה

 אוסר פומבית במכירה הכללים
ברנ המוכר. שם פירסום את

 לרכוש לאיש הניח לא שטיין
 בעצמו אותה קנה התמונה, את

לירות. 4500 של בסך

 נגרמה נעימה אפתעה ■
 חברת של הראשית למדריכה
שמונ תלם, זיווה ״רבלוך,

מנ לתפקיד גם במקביל תה
 בתר, ״.2 ״אולטימה חברת הלת
 ,17ה־ בת איריס זיווה, של

ו התיכון לימודי את שסיימה

היר בטלוויזיה שבועיים לפני
ה הופיעו לא ושם — דנית

 ישראל את המזכירים קטעים
 השאיר זאת לעומת ותל-אביב.

 בר- חגיגת הירדני הצנזור
 דמוסטנס הולך שאליה מיצווה׳

ב סאבאלאם של אחיו (שהוא
 ידע לא שהירדני נראה חיים).

זד מה

■  הסכם־הבי- חתימת עם !
ד שר־הביטחון הזמין ניים, נ  ש
ץ ס, ע וכ עיתונים עורבי פר

 לסיור וצבאיים מדיניים תבים
המצ לידי שיוחזרו באזורים

התקלקל הסיור במהלך רים.

 חתיידדח ״ג׳וקר״, הסרט שחקניתוילציר פנינה
גאון, יהורם עם הצילומים במהלך

 על״ידי והוצגה רב בכבוד זכתה אף פנינה האישית. ידידתו הפכה
 הסרט במאי עם יחד חגגו, השניים המפורסמת. אמו בפני יהורם
ש במסיבה הצילומים, סיום את (משמאל) צפל (״ישורון״) יצחק

בירושלים. בעין־ברם ההולנדי, יאן של הנודע בבית־התה התקיימה

 ״זינגלת״, הישראלית הפופ להקת מנהיגטמיר אודי
״פופ בקונצרט להקתו עם ביחד השתתף

 בתל״ בבית-לסין ראש־השנה במוצאי שתתקיים אח-לח-חוצלארץ״,
 מקור מהו אודי כשנשאל רוזנטל). ודודי בדוור טוני :(לידו אביב.
 צינגלה, במילה מקורו ״השם :השיב הלהקה, של המוזר השם

חשיש.״ אותה שמילאו סיגריה הישראלית בעגת״חרחוב שפירושו

 ללימודי לאוניברסיטה נרשמה
 עד שנה, למשך מדעי-החברה

 ימי- את ניצלה לצבא, גיוסה
 לאמה לעזור התנדבה החופש,

 כיש־ גילתה החדש, בתפקידה
 ל־ יוצא־מהכלל. אירגוני רון

 כי אמה של גיסיונות־השיכנוע
אי השיבה לה, לעזור תמשיך

ה את אגמור ״קודם ריס:
 ואחר־כך והצבא׳ לימודים
נראה.״

■  לתיאו קרה מצחיק משהו י
לי הוא קודאק, א א־ ט ב א  ס
 לירושלים. מעמאן בדרך לאס,
 בישראל, השבת שהוקרן בסרט

 שליחים י פעמים כמה מוזכרים
 ל- מישראל יהלומים המביאים
הוקרן סרט אותו ניו־יורק.

הכת מן וחלק המסוקים אחד
 אחר למסוק להמתין נאלץ בים

 המתינו הכתבים בראס־סודאר.
לה המסוק משבושש בוש. עד

 מעשה. לעשות החליטו גיע,
 דניאל דבר של המדיני כתבו

התפ הוא החלוץ. היה בלזך
 עירום ונכנס בגדיו מכל שט

הכחו מימיו אל הוולדו כביום
האח הכתבים ים-,סוף. של לים
ה כתבו הדס רוני בהם רים,

הח פוסט, הג׳רחלם של צבאי
 עשו כמוהם אחריו. החזיקו רו
ל שנלוו צה״ל קציני שני גם

המ לבסוף כשהגיע עיתונאים.
 טייסו גילה המקום אל סוק

 העיתונאים חבורת את הנדהם
 כחבורת משתוללת העירומים

המים, בתוך ילדים

1965 הזה העולם
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 בקשר רבות זטירדות תקלות לך צפויות כלי־רכב, בבעלותך נמצא אם
וני מהזיות רבה במידה מושפעים בעלי־סמכות אנשים עם יחסיך אליו.

 בצעדים לנקוט תצטרך מציאותיות. עובדות על מבוססים ואינם חושים
שבת. יהיה השבוע עבורך המאושר היום בכספים. וקימוצים קיצוצים של

 נוטה אתה אשר הרומנטית, שהפעילות להבחיו מכדי מדי מעשי אתה
 האחרות, התעסקויותין כמו מידה באותה לאישיותו להזניחה,-חשובה

 תוכניות שנים, לארבע מעל נשוי אתה אם הנישואין, בחיי משבר לך צפוי
השבוע. במיוחד אותך לעניין עשויות הכלכלית בפעילותך עצמאות ליתר

 את לשפר בדי פיזיים, וגירויים קוסמים בילויים על לוותר עליך יהיה
 החופשי, באוויר ולטייל בספורט לעסוק שתרבה כדאי בריאותן. מצב
 הרבה למנוחה זקוק אתה חטובה. הרגשתך את לעצמן להחזיר כדי

לך. הקרובים ביתך מבני לאחד תוותר אתת סבור. שאתה ממה יותר
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 חשיבותך חכרת עליך. המוטלות למשימות הדרושה ברצינות מתייחס אינך
ה חביבותך, שלך. האחרונים בביצועים בהתחשב מופרזת היא העצמית
 לחפות נוטה אתה שכן עצמך, לך מיכשול מהווה לבבות, אליך מקרבת

 מחודשת יוזמה לך תהיה השבוע סוף לקראת מחדליך. על בעזרתה
ניכר. לשיפור יביא בראשך שיעלה חדש רעיון הכספי. מצבך את להיטיב

 רומנטיים. או חברתיים לקשרים הנוגע בכד השבוע חוסר־ביטחון תגלי
 של רגש כלפייך לגלות עלול עמוקים רגשות לו רוחשת שאת מישהו
 תיאלץ אולם לביצוע, מדי כמסוכן לך ייראה עליך שיוטל תפקיד זרות.

במישקלכס. לזלזל נוטים אתם לכך. הפנימית התנגדותך למרות לבצעו
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 יעילותן להגברת דרבים לבחון בדי מזמנן להקדיש השבוע עלין יהיה
 לא־נור- הפתעה הקרוב בשבוע מצפה בתולה, לן, מסויימים. בשטחים

 ביציאה הרבו מיוחד. דבר לשום ציפית לא ממנו מאדם ודווקא מלית
[חול!ו!אלכוהוליים. ממשקאות התנזרו בריאותכם. על ושימרו לעיר מחוץ אל

 - באוגזסס
בספטמבר
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 שלך המנהיגות תכונת מתאימה. להערכה השבוע יזכו ויושרך נדיבותך
 שלא נסי השבוע. לך שתינתן בהזדמנות הולם ביטוי לידי היא אף תבוא
 מסנוור הדרמטי היופי הרומנטיים. ביחסיו המידה על יתר פיוטית להיות
 ביקור לרוחך. לא להיות העלולות אחרות נטיות ממך ומעלים אותך

 אותך. המטריד בנושא גלוי לדיון יתרום משפחה קרוב של מפתיע
בלחץ. תימצאי כאשר במיוחד עצום, במתח השבוע נתונה תהיי בעבודתך

 זה, בשבוע מעורערת היא פינאנסיות בעיות לגבי שלך השיפוט יכולת
 בהחלט זהו שלך. הכספיים העניינים בכל ובכובד־ראש בזהירות נהג לכן

 שיחייבו להסכמים, להגיע או מיסמכים, על לחתום הבלתיי־מתאים הזמן
 ולהתמסר ילדים עם יחסים להדק נטייה תגלה ארוכה. לתקופה אותך

חלמת. שלא ממקור כסף לידייך יפול השבוע עקרבית, יוצרת. לפעילות

 בקשר אוקטובר, בחודש 1ל״ עד לן מצפח חוסר־ודאות של תחושת
 דעתם את משנים שידידן בכן תבחין שלן. ארובות״חטווח למטרות

 אתח חשבוע קצר. זמן תון לחתבהר עשוי המצב אולם ליום. מיום
 השאירם בהחלטיות, דברים תקבע אל נדיבים. באנשים לפגוש עשוי

 רק את בזאת. עליו, תלחצי אל קשת, בת חוסר־הכרעה. של במצב
בלבד. שלו היא היוזמה בי לחשוב לו הניחי ממן. אותו תרחיקי
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 בנושאים להתרכז במקום שטחים, מדי ליותר מאמציך את מפזרת את
 יהיה מיוחד, בתחום להישגים להגיע ברצונך אם באמת. לך החשובים

 הוצאות לך צפויות אחרים. עיסוקים זמני, באופן לפחות להזניח, עליך
 כולם את שתספק כך נהג חברתיים. באירועים הקשור במשהו כספיות

הפרטיים. חייך על לרכל פה פיתחון שבחברתך לרכילאים תיתן ואל
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 אווירה עדיהם משרה שאתה משוס בקירבתך בנוחיות לחוש נוטים אנשים
 ולהפעיל מהם, לאחד רבת־חשיבות עצה לעוץ תצטרך וביטחון. שקט של
 ביחסים אכזבה דך מצפה דעתך. את לקבל לשכנעו כדי קסמיך כל את

 בתפקידים תקלה שום דך תהיה לא זאת, לעומת רומנטיים. או חברתיים
חדשה. להערכה שתביא ניכרת השתפרות תחול בעבודתך שלך. היומיומיים

לן דגים. שלכם, כולו שחוא השבוע זחו  טוב שבוע מעשיכם. בבל לבם י
 ובסופו שיגרתי שבוע מחכח דגים, בת לן, קלפים. ולמישחקי לחימורים

 לן יש השבוע עצמו. יוכיח אלין קרוב איש נעימה. הפתעה לן מצפה
 רב. זמן עליהם חולמת שאת באלה הרהיטים את להחליף הזדמנות

מכן. נשכר תצא אתה לח. לוותר ועליו הנסיעה בעניין צודקת זוגן בת
 גפגרואי 19
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