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 גם דרור השבוע. כבר יומית
 יהיה למיפלגת־העבודה כי הציע

ו מאחר משלה, ערוץ־טלוויזיה
!ו אינה הישראלית הטלוויזיה

 למיפלגת־העבודה. -חיבה טח
 מחלקת־ההסברד■ ראש כשהיה

 את דרור הציע בהסתדרות,
 להסתדרות, גם ההצעה אותה

נו אינה הטלוויזיה כי בטענה
לה. חיבה סה

 של הכדורסל קבוצת ■
 לרשום יכולה תל־אביב מכבי

 שרופים. מעריצים כמה לזכותה
 ■השאירי איז׳ו הוא מהם אחד

לאחרונה, הספורטוטו. מבעלי

זכייה. של במיקרה חלקו על

■  אירעה לא-נעימה תקרית :
 החברה לאשת שעבר בשבוע
נה היא רוזנשטיין. מלכה

 של החרצדס במכונית גה
 ליד להחנותה ניסתה בעלה,

הנו רוזנשטיץ, אכסודוס. קפה
 מדגם במכונית בדרך־כלל הגת

בחנ התקשתה ספורט, אלפא
כ לתאונת־שרשרת, גרמה ייה,

 שעמדה במכונית פוגעת שהיא
ה המכונית ואילו מאחוריה,

שלי במכונית פוגעת פגועה
 מייד הגיעו המקום אל שית•
ב־ שישבו המכונית בעלי שני

 השבוע כשביקר שחור. בהומור כנראה ניחןוולד דני
 מתקיימת שם בתל־אביב, ״תוראל״ בגלרייה

 אל שנילווה דן, אורי העיתונאי של צילומי־המילחמה תערוכת
 האורחים בספר יום־הכיפורים. במילחמת שרון אריק של אוגדתו

 כאן ״אורי, :אריק באוגדת שלחם אל״מ וולף, כתב הגלרייה של
 דני, בפדופיל.״ אותי קח הבאה, במילחמה אנא, נחמד. נראה זח

 נפצע מובהקת, צפון־אירופית חזות בעל מאוד, נאה גבר שהוא
 רצינית. צלקת נותרה פרצופו של השמאלי צידו ועל במילחמה,

״וולפי״. של בפניו קודמת פציעה מכסה בתצלום הרטייה

 צילצל בגרמניה, ששהה בעת
 כי לו סיפרה ואשתו הביתה

 במישהק בטלוויזיה צופה היא
תוצ ביקש המאירי הקבזצה.

 לו הסבירה אשתו אולם אות,
ל עד דקות 20 עוד נותרו כי

 החליט המאירי המישחק. סיום
 תל־אביב־ קו על להישאר

ה 20 כל במשך פרנקפורט
למישהק. ולהאזין דקות,

 הביצוע חטיבת מנהל 8'
והטלווי הרדיו וקריין ברדיו

מוש חובב הוא כנד, דן זיה,
 אף דני המוטו. הימורי של בע

 ל״י, 250 של בסכום בזמנו זכה
ב שבוע נל ממלא הוא ומאז

נפ השבוע טוטו. טורי דייקנות
 מעורכי באחד במיקרה גש

ד העיתונאי הספורט, חדשות  ז
רנו, (,תוריק״) הר  ואמר ג
 ממני יותר מבין ״אתה לו:

 לי תמלא אם אולי, בכדורגל.
 סוף?״ סוף אזכה בטוטו, טור

 ומילא במקום, בו הסכים זוריק
מראש מוותר כשהוא שור, לדגי

 השתוותה רוזנשטיין אכסודוס.
 על- שנפגעה המכונית בעל עם

 המכונית כשבעל אולם ידה,
 שתשלם ממנה דרש השלישית

למכו שנגרם הנזק עבור גם
 שיתבע לו הציעה סירבה, ניתו,

 בו. שפגעה בעל־המכונית את
 רוזג־ מלכה של האישי קסמה
 וכך הזה, במיקרה פעל שטיין
היה.

 עבריין נקלע לעסק-ביש 8
 250 נמצאו שבביתו רענני,

 להגנתו שען העבריין שעוגי-יד.
 וכי בטיקצועו, שען הוא כי

 ללקוחותיו. שייכים השעונים
 תהנת-המישטרה, אל משהובא

 מפקד- של הדרו אל הוכנס
 שטרד אריה פקד התחנה,

 של אביו כי מסתבר מר.
 במקצועו, שען הוא שטרומר

 על מהבית ידיעות יש עצמו ולו
ל הציג הפקד זה. מיקצוע
ו מיקצועיות, שאלות עבריין
 את ידע ולא גימגם כשהלה

ב בו לעצרו הורה התשובות,
מקום.

1991 הזה העולם
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 עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם

 הסובבים אלה על התלהבות של אווירה השבוע תשרה התלהבותכם
החוש טלה מזל לבני טובה שנה היא שהשנה להזכיר כדאי אותכם.

סיומה. אל תגיע שהשנה לפני להזדרז אולי מוטב לכן, להינשא. בים

■3 8ס20*5 £

שוו
ל רי אפ  - ב

י 2 א מ ב
21 1

׳0

 אשלייה. אלא זו אין :בלחץ לבדן לעמוד מסוגל שאתה בטוח אתה
 את לו להראות תסרב אס אבל — לך לעזור עשוי סרטן או דגים בן

 של שפע לך יביאו השבוע, בתחילת ו־ב׳ א׳ יוס אבוד. זה לאמיתו, המצב
באמת. אותו לעשות אבל קטן, מאמץ לעשות רק צריך הזדמנויות.

 שאינך דברים להסתיר לך יעזרו שמש משקפי אותך. מסגיר עינך מגט
 מהרהר ואתה לך, נראה אינו מתגורר חינך בו הבית שיתגלו. רוצה

 את מעכיר הזח הבית השבוע. זאת עשה — תדחה אל דירה. בהחלפת
 נסה החברתי. בסולם לעלות השבוע רבים סיכוייך חמורה. בצורה רוחך

הצלחת. עליו, לגבור תצליח אם מההסתכנות, בו שיהיה דבר למצוא

 נושח, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 לך ייתן זה דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, להיות ידע שבעבר
 הקרוב בעתיד העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה
 יפרחו הקבועה, בת־זוגך עם שלך, האהבה חיי גם זאת, עם יחד ביותר.
במקצת. עליך יעיקו השבוע, עליך שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו
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 לפני התחלתם אותו המאבק לכיוונכס. לנטות מתחילות המאזניים כפות

 אתם דווקא עצמו. את הוכיח לכם, יזיק ני נראה, ואשר — מיספר שבועות
 תהססו אל בהתחלה. שנראה כמו ולא הפירות. את לקצור מתחילים
כנכונה. לכם הנראית הדרך את לפלס כדי במרפקים, להשתמש

 ללכוד רוצה היא !היזהר ברע. תיגמר — מוצלחת בלתי בחירה
 זאת האמיתי. פרצופה זה אין אבל יפה. כל״כך מתנהגת היא לכן אותך,

 :הפעם עוד לכן, הקרוב. בזמן לך יתגלה האמיתי הפרצוף היא. לא
 תגווע עוד אחרת !המיקצוע את מהר החלף — אמן אתה אם היזהר!

 נשכחת פרשה ביחידות, לצאת תרבה אל ונדיב־לב, שקול חיה ברעב.
קולנוע. בבתי הרבה ובקר הטבע בחיק טייל אותך, להטריד עלולה

 את נכון באופן מנתח ואינך עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
 בענייני זוגך בן עם מלהתייעץ תהסס אל לידך. שהגיעה האינפורמציה

 תפטפט. ואל לאחרונה, הגעת אליהם הגדולים ההישגים על שמור עבודה.
 בדברייך הזהרי הזמן. כל כולם את לרמות שאי־אפשר זכרי — מאזניים בת

עתידך. על חשבי גדולה. לצרה תיכנסי סן מעשייך, את היטב ושקלי

111)10:1
ט ס ז ג ז א ג

ר ב מ ט פ ס ב
'22

2י

מאונ״ס
 מנוחתך את תטריד בהס, אשם אינך שבעצם דברים על אשמה הרגשת
 תחסוך אל לבית־הבראה. מיידית לחופשה לצאת השתדל השבוע. במשך
 בצורה להעשות עשוי לו לעזור אליך קרוב אדס של נסיונו בכסף.

 מהמשברים להיחלץ נסיונותיך מאוד. יפתיעו והדבר — אנונימית
פעמיים. חדש צעד כל שקול רע. בכי להסתיים עלולים אותך הפוקדים
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 לא אולם אותותיו. את לתת מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע

 משהו לעשות גם חייב אתה — לן עושה שהמצב מה על לחשוב די
 בן עם בייחוד בפח, לי׳פול יכולה שאת זכרי מצב. אותו לשנות כדי
מאו שיחיה לפני הקשר את לנתק תהססי אל אריה. או שור מזל
הגרוע. מצב־רוחן את ירומם אדום בצבע בגד מדי. חר

 שינויים או מסעות לערוך שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 היית בה לזו דומה מיסגרת־חיים על לשמור תוכלי אם מרחיקי־לכת.

 מוטב — לא אם הבעיות. על במיקצת תקלי חדשים. בתנאים כה, עד
 לא — העיקר בעל־שיקול. איש של שיפוטו על לחלוטין שתסמכי
 הזדמנות לך מגיש הבא שבת יום לריב. ולא דבר בשום להגזים
ובא. המתקרב רביעי ביום חשובים מכתבים תכתבי אל נדירה.

ר 21 ב מ צ ד  * ב
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 מפתות. הצעות לך המציעים אלה על לסמוך לו שאסור העובדה למרות
 בצרות שקועים שהיו מכם לאלה כלכלי, שיקום תהליך יתחיל השבוע
 אינו ו׳ יום ג׳. יום ובמיוחד השבוע סוף טוב בייחוד רציניות. כספיות
מוצ״ש. על תהמר אך עוינות. השפעות מדי יותר בו יש לרומנטיקה: מתאים

 עד זאת לנצל דע 1 בשל כפרי זרח, בחורה השבוע לך שלח הגורל
 היכרת. שלא באנשים הקשורה הפתעה צפוייח לך גם :דגים בת תום.

באמצע אותן ירתיחו מעבידך לבין בינך סוערים ויכוחים
החיו סיכוייה בדיון. נמצאת ששלחת הבקשה הבלגי. השבוע.

זניסלן. להזיק רק עלול מהירח לתשובה מיותר לחץ טובים. — ביים
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