
אנשינו
 סיימה השגרירה יפד>. כאשד.

בע אל והצטרפה תפקידה את
ה במיקצועו, רואה־חשבון לה,

 דקוסטה־ הרכבת הברת עובד
 דה־ סרנגדו הבעל, ריקאית.
 מחברת־הרכבת קיבל מוריו;

שנ בת חופשזדללא־תשלום
 אשתו אל להצטרף כדי תיים,

החופ משתמה עתה, בישראל.
 ל- רמישפחה כל חזרה שה,

קוסטה־ריקה.
 מעניינת הצעת-ייעול ■1

 שמואל למראיין היתד.
 את שהינחה שי; (״שמיל״)

 צה״ל, גלי של תוכנית־הרדיו
 הנעלם היה בה השלישי׳ האדם
 אמר גלוכינסקי. חיים
 אזרחים הרבה כך ״כל :שמיל

 מאות לשלם מוכנים במדינה
ב להימורים מרצון לירות אלפי

לג שבמקום מציע אני ספורט.
 שר- יערוך מם־הכנסה בות

 רכינוכיץ יהושזן האוצר
ש הכסף ואת שבועית, הגרלה
 יגבה בהימורים, ישקיעו אנשים

מ אחד לאף ואז כמס־הכנסה,
טענות.״ תהיינה לא הצדדים

הליב־ המיפלגה בוועידת ■1

 ילד בקיצור, נמיר, (מרדכי)
 תקנה.״ ללא מופרע
 זוטל עדית יודעת עוד <■
 להקים אהב סורוקה כי לספר,
אנ משלושה המורכבות ועדות

בחו״ל, שיהיה ״אחד : שים
 שיחליט.״ ואחד חולה אחד

 לכתב לו, הולד לא ■
 די לא ניסן. אלי הטלוויזיה
 כתב אחימאיר, שיעקב

ש בוושינגטון, השידור רשות
 ממהר אינו להחליף, בא אותו

 ומשאיר מיזוודותיו. את לארוז
 מחוסר־עבודה, בינתיים אותו
 בתאונת־ מעורב היה גם הוא

ב התנגשה כשמכוניתו דרכים,
 ונהרסה מולו שבאה מכונית

בפצ מהתאונה יצא ניסן בליל.
בילבד. קלים עים
 הנוצרי־האמרי- המטיף ■1

 כבל ראה, גראהם כילי קאי
 במסעו עליונה חשיבות הנראה,
 על שמר הוא במרחב. הנוכחי
 שרק כך כדי עד בסוד, ביקורו
 ״ויליאם כי ידע מעטים אנשים

אר להגיע העתיד פראנקליך,
שהש גראהם, אלא אינו צה,

בשני הסודית בנסיעתו תמש

 וחני' הנוכחים פל לאבזבת פחות. לא ויפים מפורסמים בעוד ולהתחכך
 בין סיבוב ערך הוא דקות. למיספר רק למסיבה סינטרת ירד כחות

העש בקומה בסעודה הערב המשך את לבלות והעדיף המוזמנים
במסיבה היפות הנשים בין ידידתו. בחברת המלון של רים

 תל- ראש־עיריית כיהן דלית
 לחט (״צ׳יצ׳״) שלמח אביב
 ובסגנו הנשיאות, ועדת בידר
מן, רדד כיהן פ  גם שהוא שי
 במים־ תל-אביב. בעיריית סגנו

 כי התלוצצו הוועידה דרונות
 על התלבשה תל-אביב עיריית

ה במיסדרונות ואילו הוועידה,
 בוועידת כי התלחשו עירייה

 שהוא מה להט השיג הליברלים
 מינויו בעירייה: להשיג מנסה

 לראש־ ראשון כסגן שיסמן של
העירייה.

 צ׳יצ׳ אין בדרדכלל !■
 בכתב. נאומיו את להכין נוהג

 בערב־הפתיחה נאומו את אולם
 מן קרא ועידת־הליברלים, של

 מ־ סטה מדוע כשנשאל הכתב.
ה מן ״למדתי :השיב מינהגו,

 לסלף יכולים מחר פוליטיקאים.
הו שיהיו רוצה אני דברי. את

בכתב.״ כחות
 קופודחולים מקים על <■
העי מספרת פורוקה משח

הביו זרטל, עדית תונאית
 סורוקה הגיע כיצד שלו, גרפית

 מצטטת מופרע. שהוא למסקנה
לשר- מפריע ״אני :זרטל

 לחברי־המר- מפריע הבריאות,
 ל־ מפריע למיפלגה, מפריע כז,

ל הפרעתי לפון, (פינחס)

 הראשונים. הפרטיים שמותיו
חו כשהוא ארצה הגיע גראהם

 הראשונים ובימים מאד, לה
 שיעלו ביקש בישראל לשהותו

 עוף ״מרק :שבמלון חדרו אל
מבו תרנגולת עם טוב, יהודי
וקניידעלעך.״ שלת

האמ שר־האוצר עוזר 0
 ששהה פרסקי, פיל ריקאי,

ב מסווג בישראל, לאחרונה
 היפים הגברים כאחד וושינגטון

 רציני כמתחרה ונחשב בעיר,
 קיסיגג׳ר הנרי שר-החוץ של

 של ליבן לשביית הנוגע בכל
 מ־ שהוקסמה אחת עוד נשים.
 מרי היתד, 31,-ד בן פרסקי

 יחסי־ציבור אשת סטיוארט,
 אחד של ורעייתו במיקצועה,

ה בטלוויזיה הזרים העובדים
 סטיוארט, בירושלים. ישראלית

 במסיבה, פרסקי את שפגשה
״פגש :לו ואמרה אליו ניגשה

 אנשים מאד הרבה כבר תי
 אבל חיי, בימי מאוד חשובים
 שהוא איש פגשתי לא מעולם

 יפה־תואר וגם מאוד חשוב גם
 אומרים כך פרסקי, כמוך.״

 הסמיק, במעמד, שנכחו עדים
 במבוכה ואמר בביישנות חייך

 של גדול ידיד ״אני ולעניין:
ישראלית. אינה מרי ישראל.״
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 דאגה גורמת שוהה, הנך בהם הרגילים מהמקומות מיספר לימים היעלמותך
 ומזה ושתייה בעישון מרבה הנך נמצא. אתה היכן לדעת להם תן לידידך,
 כתוצאה ימים כמה לשכב כשתיאלץ השבוע, בסוף בייחוד אתה, רק תסבול
חייך. שישנו זוג בן/בת למצוא דעתך שתתן הזמן הגיע לקוי. בריאות ממצב
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 יותר הרבה אלין להגיע עשוייס נספים הפיננסי. במישור הצלחה נשקפת
הקשו אי־נעימויות מיספר להתרחש עלולות זאת, לעומת שציפית. ממה
 בעצמך תשתכנע אם לך, ישירות דווקא שיגעו מבלי העבודה, במקום רות

סביבך. אשר האנשים טל גם להשפיע תוכל בך, שנולד הרעיון בצידקת

 אחד עם לגמור הזמן הגיע מקבילים, רומנים בשני עוסקת את אם
 לחפתיעך עומד מחו״ל אורח עצמאית. יותר להיות השתדלי מהם.

 מלוא את לו והקדיש* בו טפלי כלפיו. אדיבה היי השבוע. בתחילת
לרוץ. והפסיקי בבית יותר שבי השבוע סוף לקראת ומירצך. ליבן תשומת

 בידך, הדבר עלה אם (ם אבל שתתאכזב, ייתכן השבוע לנסוע חשבת אם
 מוטב על־כן במיוחד. ומסוכנים קשים הם שבת עד ו׳ ימי שדווקא זכור

 נהג — לנסוע חייב אתה ואם בביתך. הקשורים דברים בהם שתרכז
 זכית בה הצלחה, קבע. של לרומן הופכת מיקרית פגישה בעצמך.

הבוסים. של בהערכה ושיפור בעבודה נעימה כעלייה מתגלה לאחרונה,

 בהתקפת תתפרצי עליך. מקשה בתוכך המתרחש את להסוות נסיונך
 התקינים חייך למהלך להפריע נסיון סיבה. ללא לו הקרוב אדם על זעם

 נכונות בלתי הערכות מנן. לאחר תתיידד עימו אדם על־ידי ייכשל
צער. לך ויגרמו בבת־אחת לך יתבררו ועסקים אנשים לגבי שלך אדיה

 זח כי השביע. מאוד, טוב דבר וזח מדריך לן משמש חהרגל כוח
 להיתקל עשוי קיצוני, באופן אותו לחפר וחרוצה גורל, של שבוע

 להגזים. כדאי לא כספית מבחינה גם כלל. חלם לא שעליהם בקשיים,
 על מצביע בסופו ו׳ יום כאב־ראש. לך גורם השבוע, בתחילת ה/ יום

ובלתי״רגילים. חדשים מקורות״הכנסה על וגם חדשות התחייבויות
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 אמורים בעיקר החיים. שטחי בכל זה בשבוע לך נכונו רבות אכזבות
 יראו שלא רצוי שלד. החברתית והפעילות הרומנטי המישור לגבי הדברים

תו אתפרצוסר  בדבר או במכוניתך, תקלה לבית. מחוץ המידה על י
ייאוש. לד שיגרום מוצלח בלתי לשבוע המשך יהוו לד, קר ה אחר

 לדחייה הנימוקים נדחתה. - ונבחר מצומצם בפורום שהועלתה הצעתו,
 לכבד ועליך החלמה, היא החלטה : ברירה כל אין אן אותך, שיכנעו לא

 :עקרב בת למצב. שונה פיתרון או אחרת, דרך למצוא נסה אותה.
מהאופק. ייעלם בטרם חזק, אותו תיפטי בכך, פלא כל ואין לו, קוסם הוא
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 בילדותך, זאת אותן לימדו לא אם לחברן. תעשה אל — עליך ששנוא מה
 ליישם עליך השינון, מלבד היטב. זאת ותשנן עכשיו, זאת שתזכוד מוטב

 תיקוות, בן התולה הצעיר חברן עם ליחסין הקשור בבל זו אמת״חיים
לנחות־דרגח. כמו אליו תתייחס אל ממש. חערצח־עיוורת והמעריצן

 על להשפיע נסיונך המישפחה. בחיי מחיכוכים היזהר השבוע בתחילת
 תגרום מאוד עד אוהב הוא אותה חברתית מפעילות להימנע בעלך

 את יקבל אם ישתפר אלייך קרוב אדם של בריאותו מצב רב. לכעס לו
 צפוייה בלתי הצלחה בו. שתטפלי את זו שתהיי רצוי הנכון. הטיפול

להב השתדלי ממון. במעט אותך תזכה אלייך קרוב לאדם
תכלת. לבשי מזיק. וזה בומרנג, היא רכילות לרכל, ולא ליג
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 האחת גם השבוע. אדם לבני נהדרת הבנה מגלה אתה מאוד. משונה
 שאתם הקצר לזמן בהתייחס מדי מהר בפניך ליבה את שפכה שפגשת
 החוק של הרישמיים לנציגים הבנה חוסר מגלה אתה ובמקביל מכירים.

 תניחי אל בכך. במה שהתחילו בדברים איתס מסתבך עצמך ומוצא והסדר
 שמגיע ממה יותר לה מייחסת את מנוחתך. את להפר הסמוייה למתחרה

חס. לבשי לדאוג. מה על לו היה שלא למסקנה תגיעי עוד לה.

 אצלן. השבוע אירועי במרכז לעמוד עשויים הסוער והמזג המשיחות
 של לחיות יכולות הן שלן, בהכרח לחיות חייבות אינן אלו תכונות
 אלימות תהיה שבמרכזו במשהו קשור תחיה ואתה אלין קרוב מישהו

 ממן תמנע בדרבים זהירות לבית. מחוץ לאכול תרבה אל וקשיחות.
 רוחן מצב את יעכיר שלן מכר על שיוטל עונש רבה. אי״נעימות

השבוע. של סופו לקראת וישתפר יילן זה מצב אן השבוע, בתחילת
0:וין1ו.ז.ז^1ח1
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