
 ולשאר לעיתונאים הקולנוע,
 האחרון השישי ביום בני־מזל•

 חן קולנוע באולם התקיימה
ב רעידת־אדמה. הסרט הקרנת
 לוס- מתמוטטת הסרט מהלך

 ומגרדי־ גשריה על אנג׳לס
 מחריש־ ברעש שלה, השחקים
 מייו־~ ־שיטה באמצעות אוזניים.

 ״סנסוראונד,״ הנקראת חדת,
ב באולם היושב הקהל מרגיש

 באיזור נמצא עצמו הוא אילו
 התקליטים מפיק ההתרחשויות.

 פ ר עמי ארצי, הד חברת של
, כן א ־ ההקר במהלך אמר הי

 שפוצץ מחבל אותו ״אם : נה
 היה חן קולנוע את בזמנו
 את וזורק עכשיו לכאן מגיע

 חושבים היינו שלו, הרימונים
מהסרט.״ חלק שזה

 ועדת־השירד בישיבת !■
דיון התקיים הכנסת של תים

 הח״כ את שראה רונן, דן ד״ר
 את ולחץ לברכו קם הדרוזי,

 לחזור-למקומו, כשעמד ידו.
 ולחץ הנכבדים אחד אליו ניגש

אח כשמחרודמחזיקה ידו, את
שו כשאינם החבורה, כל ריו

 קודם־לכן. קידה לקוד כחים
 לחי- גל על טרמפ שתפס מי

ש הדרוזים, של צות־הידיים
 מינהג זהו כי לתומם שבוח

 הפרלמנטרי כתבו היה מקובל,
ק המישמר, על של ח צ ר, י  שו

 ועבר רונן הד״ר ליד •שעמד
 לחיצות־ סידרת כל את הוא גם

היד.
הירו הבוהימה מיבצד ■

 גם ידוע טעמון, קפה שלמית,
 שמאל אנשי -של מושבם כמקום
 הקפה בעל מצפן. וחסידי

רדכי פ מ  חובש־הכיפה קו
גדש־ איש לעומת־זאת, הוא,

המאר־ חיו תלמה ובתה (משמאל) עדההמננסיות
בתל- שהתקיימה בהצגת״בכורה חות ___________

 לטיפול האגודה של הראשון הציבורי האירוע ושהיתה אביב,
 כזכור בראשה. עומדת מכנס שעדה ״אלסם״, לסמים במכורים

 שהיתה לאה, כשהבת מהסמים, אישי באופן מכנס מישפחת נפגעה
קשה. ונפגעה באילת במלון גבוהה מקומה נפלה לסמים, מכורה

 ח״כ בתי־החולים. מצב על
ר אורה מי  בחריפות תקפה נ

 בבתי־החולים. הניקיון מצב את
 ויק״ שר־הבריאות לה השיב
 בדיון: -שנכח שם־־טוכ גיור
 — פעמיים אותי מכה ״את
 הקואליציה חברי אחד מצד

 מיישרד־הברי־ בתקציב מקצצים
 בכוח־האדם, שפוגע מה אות,
 שבתי־החד טוענים שני ומצד

!״נקיים אינם לים

 סיפר הזדמנות באותה £1
 ששהה בעת כי שר־הבריאות
 השאר בין נפגש בפאראגוואי,

ו הפאראגוואי שר־הכלכלה עם
 שאל הגרמני. שר־הכלכלה עם

 :הגרמני את הפאראגוואי השר
 -שבו למצב -שהגעתם זה ״איך

 ויש כלכלי, נם אצלכם מתרחש
 כסף?״ הרבה כל-כך לכם

 מתרחש ״אצלנו :הגרמני השיב
 נם מתרחש אצלכם כלכלי? נס

 אז כשעובדים אצלנו, כלכלי!
 עובדים, לא אצלכם כסף. יש

כסף.״ יש ובכל-זאת

 דרוזיים נכבדים חבורת 9
חיו עוררה בכנסת שהתארחה

 מיזנון יושבי אצל רבים כים
כ שמנתה החבורה, הח״כים.

 עם יחד נכנסה אנשים, עשרה
ר ח״כ מארחה, ב א  אל" נ׳
עדי  כשהנכב- המיזנון, אל מו

 אחרי זה בשורה, עומדים דים
ה שר־החינוך, של יועצו זה.

 לו מפריע שלא מה אמונים,
 אשראי השמאל לאנשי לתת

 אנשי באמונה. אותם ולשרת
להת אוהבים מצידם, השמאל,

ה באחד החביב. בקום גרות
 מהם, אחד אליו ניגש ימים
 יהיה מה יודע ,,אתה :לו ואמר

 לסוריה? ישראל בין ההסדר
 הכינרת, את להם נחזיר אנחנו

 לספק הבטיחו האמריקאים כי
מת אתה ״מה !״מים לנו

 הרי ״זו קופ, לו השיב רגש,״
ימנית.״ בדיחה

 מחלקת־החדשות ראש 8
שי דן הישראלית, בטלוויזיה

 בשוודיה. לאחרונה שהה לון,
 כשנמצא ההזדמנויות. באחת
ני השוודית, הטלוויזיה בבניין

 מחלקת־החדשות ראש אליו שג
 בחורה ,.צילצלה לו: ואמר שם

 ה- את איתד שתביא וביקשה
 שהוא הנדהם, שילון פיג׳מה.״

 והסביר נבוך מאד, נשוי גבר
 הוא מה מבין אינו כי לשוודי

ידי מיטב שעל־פי מאחר שח,
 ישנה בחורה שום אין עתו

הת ארצה כששב רק בחדרו.
 הפיג״ תעלומת ל־שילוז בררה

 ישראלי, ידיד כי הסתבר מה.
 חדר באותו שילון עם שישן

 שלו, הפיג׳מה את שכח במלון,
ו לשוודיה טילפנה ומזכירתו

 ישכח שלא משילון ביקשה
 את ארצה חזרה עימו להביא

שלה. הבום של הפיג׳מה
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מאומיס

 היום רציני. יותר הרבה אבל — יום־אהבים יש טלה. מזל בת לך, גם
 ליקוי בעבודה. צרות המכסימום. את ממנו להפיק דעי ג׳, יום הוא שלד

 בעניינים התפרצויות־עצבים מלווה שבוע זה יהיה שבקלים. קל בריאותי
התייעצי. דיברי־ערך, או תכשיטים בקנותך מתוק. יהיה בסופו אך שונים,

 ועל־יסוד חדשות, היכרויות בזכות וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבו
 את לפענח הסיכויים כל לך יש כי לך, המוכיחות התפתחויות כמה

 ברבים, יתגלה כישרונך סטאטי. למצב אותך שקשרו הקשרים
לפרנסה. זאת נצלו :בני־שוו שוטים, תהיו אל ולשימחתך. למבוכתו

 המתח. להפגת יעזרו לא לחם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 לבד, רציני, טוב, סרט לראות לך סבלנות. בהרבה התאזר

בספורט. עסוק בלתי־רגילה. הנאה לד שצפוייה ותיווכח חברה, עם או

 זאת אותך לימדו לא אם לחברך. תעשה אל — עליך ששנוא מה
 השינון, מלבד היטב. זאת ותשנן עכשיו, זאת שתזכור מוטב בילדותך,

 התולה הצעיר חברך עם ליחסיך הקשור בכל זו אמת־חיים ליישם עליך
 אל כמו אליו תתייחס אל ממש. הערצדדעיוורת והמעריצך תיקוות, בך

הטבע. בחיק בטיולים הרבה מעכשיו. כבר לו להציק וחדל נחות־דרגה,

 על הזרועים הפחים ועד־אף לרוחך, בהחלט היא נקטת שבה הדרך
 שאתה ולמה להשיג רוצה שאתה למה אותך תוביל אשר היא — פניה
 בראש־ובראשונה אחר, דבר כל לפני לסמוך, עליך כי זכור לעשות. צריך

מתון. והיה אפשר. שרק כמה עד באחרים, להתחשב גם נסה עצמך. על

 אותך לעייף עלולים רוחנית מבחינה עצמך על מעמיס שאתה האתגרים
 שפגע בעבודה, רציני שעיכוב לדעת תיווכח כאבי־ראש. לד ולגרום

 בכלל שזה הוא המרגיז נאה. אשה בגלל בעקיפין ניגרם ביוקרתך,
 שידידן בכך עצמך את תאשימי אל — בתולה בת כדאי. היה לא
הקץ. את תדחקי ואל סבלנית היי כלפייך. ואדיש קר

 מצב בפני לעמוד לך לגרום עומדות בלתי־צפויות כספיות הוצאות
 בכבוד. ממנו תיחלץ אתה אך קשה, המצב אומנם דאגה: אל מביך.

 הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לך צפוייה היותר־רחוק בעתיד
 להצלחתך הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, ההתפתחות עם יחד

בקרירות. לו עני ומרגיז. מפתה שקיבלת, המיכתב היפה. המין בנות בקרב
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מאזניים

 ועלולה הלא־נכון, לאדם השבוע תיוודע בסוד שומר שאתה מסויימת פרשה
 הוא כאשר העובדות את שתכחיש טעם אין גדולה. עוגמת־נפש לך לגרום
 הוא הכל, אחרי כי אליו, אוהד להיות השתדל בפניך. אותן יטיח

ביתר־זהירות. מעשיך את לכלכל השתדל העניין. מכל שסבל זה

 הימור, מכל שתימנע ומוטב בעיות־עסקים, כמה ייפתרו ד׳ ביום
 בריאותך, על היטב שתשמור גם כדאי השבוע. סוף עד סיכון־יתר, או

 שהתעוררה חמורה אי״חבנה ליישב עשוי גילוי״לב בזהירות. ושתנחג
קשת. בן אותך, מרגיזה לעבודה חבר של יהירותו באשמתך. שלא בדצמבר 20 - בנובמבר 1{

 כי זכור, בקנוניות. להסתבך או טובות לבקש ממך מונעת הרבה גאוותך
 על להתגבר תתקשה אם גם לכן, טיפוח־קשרים. היא מילת־הקסם השבוע

 — עימך להיטיב רוצים הם אם נעול. פיך את להחזיק לפחות למד גאוותך,
עבורך. מכריעות להיות העשויות הצעות תדחה ואל זאת, לעשות להם תן

 ־ בדצמבר 2ו
בינואר סו

 אתה המישפחה. לבעיות ביחסך מכריעים שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 יהיו הצפויים שהשינויים מאחר ומהסס, נבוך עצמך את למצוא עלול

 שלך הרישעות — דלי בת ששיערת. מכפי יותר הרבה ויסודיים חריפים
 שלך, הפופיק סביב רק להסתכל הפסיקי בעוכרייך. להיות עלולה

זכות־קיום. בעלי הס בעולם נוספים אנשים שגם העובדה עם והשלימי

 — חעיסקי פועלך המשך את בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בכלל
 קרוב־ — לכסף זקוק אתח אם בלבד. לעצמך תוכניותיו את ותשמור

 שמוגש מבחוץ, ממון על עדיפים מבוגרת אשה אפילו או מישפחח
 — דגים בת יותר. קטנות הטרדות כדי תוך לכאורה לך

באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, מוטב — באהבתו רוצח את אם
 בפברואר ו9
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