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כא עטופה. חבילה לו שמסרה
 הופתע החבילה, את פתח שר

 בובת של ציור בתוכה למצוא
 כתוב: גבו שעל וקטר, דובון

 ליום־הולדתד לאילנה, .1944״
 אחרי ק.־״ דן מבן־דודך השישי,
 דן: גילה מהיר, חשבון שעשה
 אילנה ואילו .״14 בן אז ״הייתי
ה על שמרתי ״ואני :הוסיפה

 שפעם ידעתי השנים. כל ציור
משהו.״ שווה' יהיה הוא

 לצייר־ גם נגרמה הפתעה 0
ל שחזר שמיר, עודד פסל
 שהייה שנות חמש אחרי ארץ

ש הדברים שאר בין בפרים.

 רוצה / ז אומר אשר את תמלא
 פסח / כולם! טובת את אני
 / הזימים, שני על הדג לו

 כאחרית- הדולפין במצע ובחר
הימים.״

 שר־חמיסחר־והתעשייה ■
 באשדוד. נאם לב בר־ חיים

ש העובדה על התעכב בנאומו
 לשנה. משנה יורד הייצור טיב

 את להגביר דרש שבו ברגע
הת הייצור טיב ואת הפריון
 עמום שולחן באולם מוטט

כיבוד.
די יוםף המחזאי ■ מונ
בעראק, לבו כטוב השבוע, גילה

| |1| ! י | | 1|יי| |  ציורים בירושלים, אנגל״ ב״גלריה מציגה 1ך
הגדושים הפאנטסטי הריאליזם בסיגנון £• / 11

 לא התערוכה לבאי ואירוטיות. מפחידות מפלצתיות, בדמויות
 שחי־ עצמה, היפהפייה הציירת את במקום לראות ההזדמנות ניתנה

 הפנטאס־ הריאליזם אסכולת מולדת באוסטריה, ציוריה מהצגת רה
 נוכחות מהפגנת סילבי נמנעת מעריציה, של למגינת-ליבם טי.

הציורים.״ אווירת את לקלקל לא ״כדי :כדבריה בתערוכתה,

 משיש, פסל גם היה איתו, הביא
 הציב הוא בצרפת. עשה שאותו

 ירושלמית, בגלריה הפסל את
 בעל־ מפי להתבשר הופתע

 דווקא אותו מכר זה כי הגלריה
 הפסל את שלקח צרפתי, לתייר

• לצרפת. חזרה תו אי
 '5׳ צביפןח הזמר" של בידיו ■
הני הדוגמנית צ? הוכחה פיק
 הקדימה (רוזנב׳לום) ן טול נה
 של.המשוררת מחשבותיה את

 ל- שלחה פנינה ששר. נעמי
ב שיר שנתיים, לפני צביקה,

 להל־ ממנו וביקשה הכריש, שם
 פנינה, של השיר עבורה. חינו

 הוא שמר, נעמי של כשירה
 היא: שלו והכותרת פוליטי
 (ישראל) דג (רוסיה), ״כריש

 השאר בין (אמריקה)״. ודולפין
בשיר נאמר

 / במרחב לו שוחה !דג ״דג,
ה בסיבכי מוצא, לו מחפש
 לו מתחמק לו, מתחמק / מצע,

 לבשרו הרעב / בים, מכריש
 הדג, לו שוחה / החם. הדג של

מ בהימלטו / כוחותיו בכל
 ראה / אחריו, הרודף כריש,
 קרא במרחב, דולפין בדרכו

 / נחרץ. גורלו כי / לקראתו
 / אחרי, רודף זה כריש כריש,

 חי, מכל וקטן אנוכי, טעים כי
 של לחיכו אני ערב רק ולא /

 - האוייבים רבים כי / כריש
 לו שקל / חולמים. לדוגני
וכי / השיב, ובתבונה דולפין,

 ניבנה יריחו מושל מחזהו כי
 האמיתי מושלה של דמותו סביב

 ששת״ מ״לחמת אחרי העיר של
 גן־ חנן (מיל.) סרן מימים,

 הידועות הדמויות אחת חורין,
הירושלמית. בבוהימה ביותר
 במישפחה נשאר הכל י■

 במדור־ן,אופנה מעריב. בצהרון
ש בשבוע הופיעו העיתון של

הדוגמניות של תצלומיהן עבר
דיסנצ׳יק, ובתיה דן ורדה

 אורי מעריב לכתבי הנשואות
דיסנצ׳יק. ועידו דן

 בכנסת הנשים חוג ■
 זריקת־עידוד לאחרונה קיבל

 של בתה תמי, של בדמותה
 שמונתה ירקוני, יפה הזמרת

חברות־ד,כנ שתי של כעוזרתן
ת הרליץ אסתר סת ה  ונוז

קצב.
 הסינית בארוחת־הערב ■

מטיי כתבי-החוץ זוג שאירגן
ב יה ואלכרט לינדה וואן,
 בין הוגשה שבאפקה, ביתם
 קשה, ביצה המנות 14 שאר

 בתה הבישול בתה. מבושלת
 צורות הביצה קליפת על יצר

 יועץ מרהיבות־עין. עיטוריות
 לענייני תל-אביב ראש־עיריית

 שהיה ברזל, אמנון אמנות,
 מהביצה התלהב בסעודה, אורח

 אמנות יצירת שזוהי והחליט
בי ״פיתפותי לשם: הראויה

צים״.
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 לך. יבולע לא כן, תעשה אם אבל להיזהר: צריך בו שבוע בהחלט
 יום בעיות. וללא באיפוק — עיסקיות החלטות לקביעת טוב הוא ד׳ יום
 בת־טלה, כלל, בדרך מחודשת. להתארגנות טוב הוא השבוע, בסוף ב׳,

בבילוי. ולא באכילה, לא דבר: בשום השבוע תגזימי לא אם תעשי טוב

 מחודשות. בעיות צצות — לטובה מסתדר שהכל חשבת בו ברגע דווקא
 יתרה. בהצלחה כולן את פותר השבוע, לך המתווסף עודף־מרץ, אבל
 לעשות אפשר :השבוע בסוף עצמך, על שמור לבעיות־לב, נתון אתה אם
אותך. מסבכת מתוכננת לא פגישה בלתי־מוגזנזת. בצורה אבל דבר, כל

־חאוחי!1_ ביוני 2) במאי ; נ11

 אותן, מלאים ממכריך ניכר שחלק למרות תזיק, לא אדיבות קצת
 בסוף בהדרגה, מסתמן, 4ניכר, שיפור — הבריאות מבחינת השבוע.
 אבל הבעיות, מיכלול על־ידי מוטרד .להיות תוסיף :כספים השבוע.
חשיבות. חסר אך הרפתקאות־לב, לגבי רב־משמעי שבוע : אהבה תתגבר.
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 נתון. אתה הכלכלי.בו הלחץ על-ידי להכרעות.מרחיקות־לכת, נדחף אתה
 לרעיונות לב שים יקיריו. לעתיד מסוכן ואף רע זה דבר כשלעצמו,

 אותם לקבל תחפז אל אבל מידידיך, שניים על־ידי לד המוצעים חדשים,
 מרוב העיקרית: סכנתו ממזל־דגים. להיזהר לך מוטב בייחוד אוטומטית.

מיותרות. ובהוצאות רבות בפגישות׳ לא תפריז אל היער. את תראה לא עצים

 לסכנה נתונה את השבוע. עצמך, על שמור בשתייה, מפריז אתה אס
 ירחיק לא שזה כדי רפואית, בדיקה לעבור לך מוטב בת־אריה. רצינית.

לשלי עליהם משפיעים שהמזלות האיברים בין הס וכבד לב, כליות, לכת.
חשבון־נפש. לערוך אותך מעודד בחייך שבא שינוי־פתע השבוע. לה,

 החדות התפניות שציפית. כפי לזרום חייך ימשיכו לא להפתעתך,
 זה דבר עליהן. להשפיע אפשרות כל תהיה ולא מבחוץ, לגמרי יבואו

להת יוסיפו זאת, למרות אבל :דבר לעשות לא אליבי לן משמש
רועש. לבשי בריאותן. על שמור מבילבול־חושים• הישמרי דברים. רחש

 אתה אם אלא מזהיר, אינו השבוע גם אי־אי-אי, היה לא שעבר השבוע
 בייחוד קצרה, חופשה לקחת לך היה כדאי והמסתגרים. המתכנסים מן

 על שתקפיד גם היה כדאי נ׳. או ׳ב ביום :סוף־שבוע־המזל בסביבות
מישניים. בגורמים התחשבות של שבוע זהו תתעייף. ולא בריאותך
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 בחברת סהפלגות — במסע אתה ואס הים מן ממים, היזהרי השבוע
 רושם לעשות מקליפתו, לצאת נסי לכך, הכוח בך יש אם קלי־דעת. אנשים

 לך. לעזור עשויים הס אריה. או עקרב מזל בני רבי־השפעה, אנשים על
 אחרת הבריות. של טוב־ליבן על עצומות בעיניים תסמכי שלא מוטב

בהיר. בעיקר לבשי משתפר. הכלכלי המצב אכזבה. לסבול עשוייה את

 כדי כוח לקצת, פנימית, שלווה למעט השבוע זקוק אתה מכל, יותר
 מחכה זח, כוח בהיעדר בעבר. מורגל שהיית כסי החיים, מן ליהנות

 לייחס עשוי ואתה מעליך ניתקים אנשים :ריגשי סיוט של שבוע לך
לנוח. חרבה ובאכילה. בשתייה תרבי אל הבלתי״נכונות. לסיבות זאת ח ש מ
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 להכשיל עשוי בת־גדי, לאהבה, מתייחסת שאת הגברי־במיקצת היחס
 ואת — לגבייך בעלי־חשיבות רומנים משני לטעום תנסי :השבוע אותך,
 תסתבך אל :במיוחד אלים שבוע גם זהו שניהם. את להפסיד עלולה

 הרחק אותך לגרור עשוי הבריא זעמך בהפגנות. או בהתנגשויות בקטטות,
לחוץ־לארץ. ,לנסיעות לא בייחוד לטיולים!, לצאת לא זהירות! ;מדי.
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 אז כלכלי עיסקי, נזק השבוע לך להיגרס עלול מאוד, תיזהר לא אס
 שהכל ■הקפד תעודת־ביטוח, לך יש אם הגניבה. סכנת חזקה בייחוד כספי.
 מגלה מזמן ציפית לה רומנטית פגישה לרכושך. שנוגע במה בסדר, יהיה

פסים. לא אך — לבן או שחור. לבשי ונהדרת. קסומה עצמה

 שלך. העיסקית הקאריירה בסימן עומד שעבר, השבוע כמו זה, שבוע
 ובזהירות, בעימות שתפעל בתנאי — טוב שבוע הכל, בסן, זהו,

 או אותן, לנטוש לרצות עשוי שלן השותף שינוי. לבל מובן ותהיה
בשבילן. שיחליט לו תתן אל בהם. רוצה שאינן לכיוונים לצעוד
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