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 על התלבשו מזהירה, איגוף
המכובדים. המקומות

ה מקים של להגנתו 0
 דאש־המפד של ויועצו ליכוד
 האלוף ביטחון, לענייני שלה

 שרון, (״אריק״)אריאל (מיל.)
 פרופסור מאשר אחר לא יצא

האוניברסי מן שחק ישראל
 תעמולה המנהל העברית, טה

 אמר בעולם• אנטי־ציונית
 ההתנחלות ״כשנערכה :שחק

 מוקד פעילי ערכו בסבסטייה,
 בחוותו הפגנה דומים וגופים

 שם שעובדים בטענה אריק של
 חריף מתנגד הריני ערבים.
של ולמעשיו למדיניותו ביותר

 עומדים הם כאילו מאיימת,
 את ולטרוף הג׳יפ על לזנק

 של ממלוויו אחד חיים. יושביו
 מישדד־ההסברה מטעם מוטקה
ש הנמרים, את להרגיע הצליח

 השאירו הסלע, מן לבסוף ירדו
 הדרך, בשולי הפצוע הפתן את

לדרכם. והסתלקו

 המיפלגה מישלחת חברי 01
 •המערב־ הסוציאל־דמוקרטית

 היו בישראל, שביקרה גרמנית,
 במיפלגת תל־אביב מחוז אורחי

 בביקורם אותם ליווה העבודה.
 ל־ המחלקה ויו״ר איש־הביטוח
 צור במיפלגה, קישרי־חוץ

בין פגישה יזם שאף פו־למן,

מיקצועח, את לאחרונה שינתה הדוגמנית, 1^11^1
הראשונה מפעם תופיע היא זמרת. הפכה ן י י י * י ■״

 את זנחה לא זאת עם יחד הקרוב. בפסטיבל־חילדים קהל לפני
 עינה כי להוכיח כדי משלח. בוטיק פתחה ואף הקודם, מיקצועח

 בוטיק דגמי את להדגים הטכימה אחרים, בבוטיקים צרח אינה
סחורתו. את מייצא והחל בינלאומי באחרונה שהפך ״אדלר״,

ש סבור אני אך שרון, האלוף
באופן שהצטיין עוז, עמוס ,

הזאת, הטענה בהשמעת מייוחד
וש־ הזה, במיקרה הגזען הוא,

 היא שרון של המלאה זכותו
הב בלי להוותו פועלים לישכור

ולאום.״ דת גזע, דל

 עיריית לראש כשנודע 0
מז כי אלמוגי, יוסף חיפה,

 בעיר מועצת־הפועלים כיר
 מולק (״הסטודנט״) אליעזר

 לישם מלונדון, שובו את הקדים
 :אמר אנגלית, ללמוד כדי נסע

 גדול יותר עוד גאון הוא ״מולק
 ללמוד שיכול מי משייקספיר.

ועוד חודשיים בתוך אנגלית 1
 להיות מוכרח כיתה, לקפוץ
גאון.״

 גוראיים רגעי־פחד כמה 0
;מר צה״ל, גדי מפקד על עברו
 בעת גאור, (״מוטקה״) דכי

 מיש- כאורח לאחרונה ששהה
 ב- ורשות־השידזר רד־ההסברה

ל הוזמן מזטקה דרום־אפריקה.
עד והיה פתוח, בג׳ים סאפארי !

נמ שני בין שהתחולל לקרב
ה משהבחינו ונחש־פיתון. רים

 וביושביו, הפתוח בג׳ים נמרים
בתנוחה וניצבו סלע על טופפו

 שר־ לבין חברי־המישלחת
 חברי- פרס. שמעון הביטחון

 במתנה לפרס הביאו המישלחת
 הזמן, כל הדולקת מנורת־כורים

 כאשר אוטומטית הכיפה אך
 אין שבו במקום נמצאת היא

 אקח ,״אני :פרס אמר חמצן•
 ישיבות. לכל איתי המנורה את

 תכבה, שהיא ברגע הממשלה.
נגדי.״ עויינת אווירה שיש אדע
 הוא איכגי דייס הספר 0:

 עירומות. נשים של נלהב חובב
כ למעשה, הלכה הוכיח זאת
 בצילומי־פירסומת, יצא אשר

 חשופוודחזה דוגמניות שהציגו
 פתיחת לכבוד על-ידו. ומסופרות

 בכיכר־ שלו חדש דראג־סטור
 לערוך עומד הוא המדינה,

 בשחור־לבן. אופנה תצוגת
 שתי מפאריס הזמין לכבודה

שחו האחת דוגמניות־צמרת,
 והשנייה כדזאני, נטאלי רה,

ה קריסטל. גילדה לבנה,
עי גוף בחצי תופענה שתיים

 בחלק לבושות כשתהיינה רום.
 של התחתון חלקו יהיה העליון,

לבו כשתהיינה עירום: גופן
 חלק יהיה התחתון, בחלק שות
לפ כך, עירום. העליון גופן
דייב. מבטיח חות,
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הס דרוש אלא — באפלה לגשש תמשיך אל :ביותר מעורפל המצב
 מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע ברים,
 קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה אם הסבך.
הפרטיים. לענייני! מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם נוח. ויותר

 את ומעוררת חושיך על מעיבה הרחוק העבר מן דמות טס פגישה
 ויצירה בחייו תמורות לתכנן ליצור, לחלום, : לעתיד זאת נצל דמיונך,

 לריגשות־יאוש תיכנעי אל היוצרים. בין אתה אם לגמרי, אחר מסוג
מעצמו. יעבור המשבר דעי, אופי, של לא זמן, של עניין זהו לדיכדוך. או

 אשר כל בריאותך. היא בן־תאומים, השבוע, במרכז העומדת הבעייה
 מן מסוכן — בה לפגוע תעשה אשר כל מצויין. — לשיעורה תעשה

 הביטוח פוליסת את תזניח ואל שיגרתית. לבדיקה לרופא, גש הרגיל.
פיננסיות. הפתעות לך נכונו והאמנותית. העיסקית הצלחתן בגלל
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 משהו לבריאות. או לעסקים שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 בסימן זה בשבוע מצוי מזלך שימחתך. על להעיב עלול באש הקשור

 ויכוח שיולידו במשפחתך, ילדים עם הסתבכויות גם לך יהיו להבה. של
 מקור־הכנסה לך נשקף כאילו לך וייראה ייתפן ההורים. בין חריף

הבא. הצעד את היטב שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר מבטיח

 ביתרון אותך תזכה אלה, בימים שלו והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 מעשי, ביטוי לידי עכשיו הבאים לרעיונותיו אחרים לשכנע ובכושר

 עשויה שתפגוש דגים ממזל ידידה שלם. בלב בהם מאמין שאתה בתנאי
העתיד. לקראת להיערכות הזמן זה לביאה, מעניינת. שיחה אשת לך להיות

 אינן אגל זאת, יודע אתח עליך. עוברים טוגים אך קשים ימים
 כן, משום ממך. הדרוש המאמץ מלוא את להעריך עדיין מסוגל

 תשקיע אל השבוע ימות כל על־פני העבודה ואת האחריות את פזר
ויחידת. אחת בנקודה כספך כל ואת אחד, ביום הונך כל את

 שינויים או מסעות לערוך שבוע זה איו 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

נדירה. הזדמנות לך מגיש הבא א׳ יום לריב. ולא ■דבר בשום להגזים

 לאיר שיחה • דבר איו למפח־נפש. לך יגרמו סוערים דיעות חילוקי
שזה אפילו יתכן אין־הכר עד המצב את תשפר השבוע, באמצע ירח,
״״ " ״ ! ״[ ״־ ״'<"״־ "'"י ״, "״ ב-״׳י יי'. ו ־. ״?״. *. מרכילות. הישמרי חדשה, להיכרות אותך להוביל ה עשו ש ש ום ב
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 עליך ליפול יכולים בהם למקומות״עבודה להיכנס לא תיזהר אם
 — עבודה תאונות או הדרכים בתאונות להסתבך ולא מכונות חלקי
 שינוי אך תקינה, לא עדיין בריאותך רב. בשלום השבוע, הכל, יעבור
מחודש. לאדם אותך יהפכו שינה והרבה דיאטה מעט החיים, בקצב
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 שבועיים תוך הגיע: זה סוף־סוף ומרורים, אכזבות רצופה שנה אחרי
 מלהפוך תיזהר רק אם בהתאם. ויחס לשכר וזוכה בדרגה, מועלה אתה

 הרבה תהיה הבאה בדרגה שהעלייה ודאי אז כי — ימלוך״ כי ל״עבד
 שקיימת טלפון שיחת משכנע. יותר הרבה אפקט ובעלת קרובה, יותר

 פעל. הבא. בשבוע פרי תישא אחרת, מעיר מישהו עם שעבר בשבוע
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 מפתות, הצעות לך המציעים אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 בצרות שקועים שהיו מכם לאלה כלכלי, שיקום תהליך יתחיל השבוע
 אינו א׳ יום ג׳. יום ובמיוחד השבוע סוף טוב ביחוד רציניות. כספיות
 תוכל אך עדינות. השפעות מדי יותר בו יש לרומנטיקה: מתאים

וארגמן. אפור לבשי — דלי בת האהבה. בשמח מוצאי־שבת, על להמר

 ולחלום לשבת עוד תוכל זמן כמח !לבטלנות קץ לשים עליך חשבוע
 מגש על לן חמוגשים דברים אותם את אפילו לעשות ומבלי בהקיץ,

 שבו- בעוד ן ובינוני קצר לטווח לתיכנון מצויין שבוע זהו 1 הכסף
 הקפד ובלתי־רגיל. נמרץ ובקצב למעשים, לעבור תוכל עיים־שלושח

 אן וטורדניים. קטנים חובות ושלם חדרך, מן מיכשולים סילוק על
וניסעליה. לשמור תדע לא אם בשטח, לצוץ עלול מתחרה :דגים בן היזהר 1
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