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סוכן מניסוח מיכאל )״מיקי״(
מילר ,טוען ,כי ■שביתת אל־על
הופסקה תחת לחץ אירגון השר־
פומריות והבוטיקים ,הזקוק ל
אספקה מידי הדיילים.
 8המנחה שמואל שי טו
ען ,בי ביום השיבעה למותו
של כמאי-הקולנוע האיטלקי,
פייר פאולו פאוזוליני ,ש 
היה ידוע כהומר־סכסואל ,תי
 עדו לכבודו אזכרה בגן־העצ־
מאות בתל־אביב.
■ מאמן הכדורגל לשעבר,
יוסל׳ח מרימוביץ ,שנשאל
על-ידי העיתונאית אלה כר־
קת מדוע בזמנו לא היו כל־
כך הרבה שחיתויות בכדורגל,

לה יצחק רכין ,על שר־הבי־
טחון שימעץ פרס ועל ה
פרוצות שבכביש רישפון.״
 8בליל-שבת הנחה שי
סימפוזיון על ספרות־המילחמה.
אחרי שיגאל מוסינזון ,יג
אל לב ,יהושע בר־דיין ו
אורי אבנרי סיפרו זיכרונות
מן המילחמות שעליהן הם
כתבו את ספריהם ,נקרא במאי
אמא קוראד ,דויד לוין ,לד-
בר על הצגתו .פתח לוין  :״לצ 
ערי אין לי זיכרונות ממילחמת
שלושים־השנה.״
 81אחד הרווקים היותר
מבוקשים בארץ הוא בעל מפ
על פפקו ,שרכש לאחרונה גם

השבוע צפוייה לך פעילות קשה מן הרגיל ,וגם בלתי־שיגרתית ,ממש
כמו בשבוע שעבר .יהיה עליך לאסוף את כל כוחותיך ,הפיזיים .וה 
נפשיים ,כדי לעמוד במשימות שיוטלו עליך לבצען .אם תדע להתגבר
על חולשות קטנות שלך — תצליח .נסה השבוע לאנוס עצמך לחסוך.
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קטטה או מריבה עם אשה ,יעבירו את מצב רוחך ,ואם אתה
היזהר מלבגוד .השבוע הוא בסימן כשלונות עבורן .אתה בהחלט
לנצל את השבוע הזה למטרות מועילות ופוריות יותר .את יכולה
כנס לתקופה של חוסר פעילות ,אס תבואי בקשר עם האדם הלא

נשוי,
יכול
להי־
נכון.
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גם לך בת מזל תאומים יש יום אהבים — אבל הרבה יותר רציני.
היום שלך הוא יום ו׳ ,דעי להפיק ממנו את המכסימום .צרות בע
בודה ,ליקוי בריאותי קל שבקלים .ייחה זה שבוע מלווה התפרצו
יות עצבים בעניינים שונים .אך בסופו יהיה מתוק .בקנותך תכ-
שוטים או דברי ערך ,קחי איתך בעל מיקצוע מהימן לייעוץ והדרכה.

על אף מאמציך להיות טוב והגיוני צפוי לך ריב חמור עם בת זוגתך.
היא תאשים אותך בדברים שבאמת אינך אחראי להם ,משום כך קל
לך לשכוח שגם עשית המון צרות .צפויה לך אהבה חדשה ,אל תאבד
את הראש היא זמנית .אל תכנס בשום פנים ואופן להתחייבויות פרטיות.

אס אתה חושב על בילוי חופשה קצרה בעתיד הקרוב ,זה הזמן המתאים
לתכנן את הפרטים באופן מעשי .מוטב שתצא לחופשה זו בחברת קבו
צת אנשים מצומצמת ,ותניח להס את מלאכת התיכנון וקביעת ה׳
תאריוי מכתב רשמי שאתה עלול לקבל בסוף השבוע ,יגרום לך נחת.

הנסיך חואן ק ולוס

העומד לרשת את ה
רודן הספרדי החולה
פרנציסקו פרנקו ,חיה בצעירותו חובב״בילויים מושגע .הוא נהג
לנסוע מסביב לעולם ,לבלות במיטב המועדונים ולגור בבתי״המ-
לון המפוארים ביותר .באחד ממסעותיו נפגש חואן קרלוס גם
בחברי להקת ״כרמון״ ,בתם מלכת־חיופי לשעבר יהודית פרי
)שניה משמאל( ,שמח להצטלם איתם בחברת רעייתו .השבוע,
עם עלות הנסיך לגדולת ,שלפו חברי־הלחקח את התמונה מחגינזך.
השיב  :״השחיתות בכדורגל
החלה ברגע שהמישלגות החלו
לנחל את הקבוצות .ברגע ש־
מיפלגות תפסקנה לנהל את
מישחקי הכדוחגל ,תיפסק גם
השחיתות.״

 8המנחה שמואל שי
ואיש הטלוויזיה ירון לונדון
מהווים צמד קבוע במישמר ה 
אזרחי של שכונת נווה־אביבים.
כשנשאל ״שמיל״ על מה הם
שומרים ענה  :על ראש־הממש־

את מיפעל ג׳רקולי ,הצעיר בן
ה 29-יהודה פלקוכיץ .פל-
קוביץ ,שבמשך חמש השנים
מאז הקים את פפקו הפך מיל
יונר ואיש־עסקים ידוע ,מת 
קשה ,למרות הופעתו החיצונית
הנאה ,למצוא אשה כלבבו .מ־
שום־כך הסכים להשתתף ב
תוכנית השידוכים הטלוויזיונית
חפש אותי ,והוא יהיה ללא
ספק אחד החתנים הפוטנציא
ליים הטובים ביותר שהשתתפו
אי-פעם בתוכנית זו.

השתתפות באירוע חברתי מסייים תשמש לך כנושא לשיחה במשך
כל השבוע .מאורע פוליטי שיתרחש השבוע יגרום לך סערת רוחות
ואולי אף התרוממות רוח .נסיון לשנות כמה מהמוסכמות החבר־תיות שלך עשוי להביא להכרת אנשים חדשים ומעניינים .יוקר ה 
מחייה ,שיעלה בשבועות הקרובים ,יטריד רבים ובמיוחד אותך.

מאזנייס

את נמצאת — כרגיל — על פרשת-דרכים .אלא שהפעם לא תוכלי
לשבת בחיבוק-ידיים .הוא ידרוש ממך צעדים נימרצים ,ועצם הדרישה
הזאת תדרבן אותך לעשות דברים שישנו את כל חייך .בן מאזניים:
אל תסתבך ,דווקא עכשיו .אתה זקוק לכל חושיך .זהו שבוע קשה.

ניסית ,בשבועות האחרונים ,לא להיכנס לצרות ולא להיחפז .אבל לפע־
מים ,כשמנסים לא לשכב על הבטן ,שוכבים מרוב פחד על הגב .אתה
צריך לנקוט עמדה ולהגדיר את כוונותיך .זה נכון לא רק בתחוס ה־
רומנטי אישי ,אלא גם בתחום העיסקי .אם לא תעשה כן תישאר קרח
מכאן ומכאן .השבוע הכל יעבור ואושר רב צפוי לך ממקום שלא .ציפית.
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וווןמ

יחסים רומנטיים אינטימיים עשויים להאפיל השבוע על כל התר״
חשות אחרת בחייך .אם אתת חושב שהגיע הזמן להתייחס ברצינות
רבה יותר לעתידך ,ולקשור את עצמך לחיי-משפחה ,זה השבוע המת־
אים לעשות זאת .אל תמתין רגע נוסף .טוב ליבך עלול להיות לך
לרועץ .השתדל להרגיע את עצביך המתוחים בשבוע זה .בידור לא
יזיק לך ,למרות ההוצאה הכספית .השבוע כדאי לשמור על הבריאות.

אתה נמצא בתקופה בה מאיר לך המזל פנים בכל הנוגע לבית ולמש 
פחה .קשרים נפשיים מתהדקים והולכים בינך לבין נערה ,שהופיעה
לא מזמן באופק חייך ,והם יזכו לאישור נלהב מצד המשפחה ,הקרו 
בים והידידים ,.הרבה לארח אנשים בביתך ,ואל תחמיץ שום הז 
דמנות לעריכת מסיבה לכבוד המאורע לחוג מכריך .המסיבה תשתלם.

אינך מבינה שאת בגיל מ את חייבת למצות את כל.היפה והנעים
שבחיים ,מישהו ינסה להוכיח לן זאת השבוע .אל תסרבי לו .גלה יותר
יוזמה בדברים הקשורים בהנאות חומריות ,אתה מתייפח שאין לך
ואינך עושה מספיק בשביל משפחתך ,נסה לשפר את היחס כלפיהם.

ביותר של הערב היתח מי שנחשבת כמלפת־היופי של ״המשולש
המסוכן״ ,עדח מכנס )בתמונה למעלה( .היא התחבקה בשימחה
עם איש־חעסקים מוטקח רביד ,המכונה ״מוטקח רקדן״ ,וסיפרה
כי היא ומוטקה זכו באופן קבוע בכל תחרויות-הריקודיס במשולש.

דווקא ביום בו חשבת שכבר נשבר הכל ,ושוב אין מוצא ממצב מסובן,
אתת חופך לאדם אחר .הכל נפתר בנקל ,חלק ,בלי בעיות .זהו שבוע
בו טוב תעשה ,אם תרבה בקשרים חברתיים ,בבילויים ,ובפגישות
עם בני שני המינים .המשך להשתזף ,ולבלות בים אן חיזהר במיק־
צת על דרכי הנשימה שלך .בת דגים ,לבשי בגדים בצבע תכלת.
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