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 התפטרותו,ן על להודיע תונאים
 ? מועצת חבר הפך התפטר, ולא

שכד§ ונציג תל־אביב עיריית  ה
 בלתי־פופולרי.י■ טסה דוד נות

 שטחים הוחזרו כאשר ביותר.
 סגן כתב האו״ם, לידי מסיני

 דויד תל-אביב ראש־עיריית
 לראש- מיכתב שיפמן,
נש ״אולי :הציע ובו העירייה

נג ובכך לטסה, טסה את לח
 פעם העניינים את איתו מור

ולתמיד?״ אחת
 ממסיבות־הפורים אחת 81

הש נערכה ביותר המוצלחות
ניספח־העיתו־ של בביתו בוע

 טבק חברת למנכ״ל ■1
 נוסכאום, דויד אוריגינל,

 בעייה. יש מחו״ל, מסיור שחזר
ה את קיבלה שלו החברה

מ סרט־פירסומת להכין זיכיון
 (הוקי בפולו העולם אליפות

באנג שנערכה סוסים), על
 אולצו הסרט מפיקי אך ליה.

 מיליון ההסרטה לפני להפקיד
 יקרינו שלא בערבות דולר,

 משחקני אחד את המסך על
 לנסיך הכוונה האליפות.

 במישח־ שהשתתף צ׳ארלס,
הת הבריטי ביודהמלוכה קים.
ככו הנסיך של להופעתו נגד
סירטי-פירסומת. כב
 לנקום מקורית דרך 8!

לפיתוח המכון של בבעל־הבית

פאר וקרני גוטסדינו שושנה
 וותיקות. טובות ידידות הן מני, והמנחה ישראל הזמר של נשותיהן
 בפעם להריון ונכנסו הראשון, הריונן את ביחד תיכננו השתיים
 ומקיימות יחד לבלות מרבות חן תקופה. באותה במיקרה השנייה
תקדים. שהפעם מקווה כשקרני ראשונה, תלד מי תחרות ביניהן

 יובום, הלמוט הגרמני, נות
 האורחים כל בכפר־שמריהו.

 אלף בסיגנון להתלבש נדרשו
 נתן נאה דוגמה ולילה. לילה

 פישר, פר הגרמני, השגריר
 שחור, שפם לעצמו הדביק שגם

 הירושלמי האדריכל והצטיין
 ערבי, בלבוש פונגר, אורי

״אנח ושלט גולדה של אף עם
ה רוב פלסטינים״. כולנו נו

 לשח־ כמובן, התחפשו, נשים
התח כללי את הפרו רזאדה.
 צ׳יצ/ ראש־העירייה, פושת
 רגיל, בלבוש אשתו עם שבא

 באלכוהול, נגע לא הפעם וגם
 יצחק רשות-השידור, ומנכ״ל
 טי- בכובע שהסתפק לכני,

רולי.
 מיושבי־דיזנגוף אחד 81

 שמע קינן, עמום הקבועים,
 האיש של מחייו פיקאנטי פרט

מס שמו. על נקרא שהרחוב
סי דיזנגוף מאיר כי תבר

ה לייסוד הגיע איך פעם פר
 להיות החלטתי ״בנעורי עיר:

 לי נסתבר אחר־כך לראש־העיר.
 אלא־ לזה, להגיע אוכל שלא

חד עיר בעצמי אקים אם־כן
שה!״

 שבחג־ והקונסרבטוריון הקול
י המוסיקאי מצא חלתו,  צג

ש שלי, ״בעל־הבית כספי:
 התרגז ידוע, עורך־דין הוא

 בשם המקום את שקראתי
 שקבע כשם מכון, ולא סטודיו,

 ? עשיתי מה בינינו. החוזה
ב מודעה ופירסמתי הלכתי
 וזה אדם, אותו בשם עיתון
 לחו״ל, ,יוצא המודעה: לשון
 ה־ קוף לשמירת אדם דרוש

למח (מבויית שלי שימפנזה
 מיש- לחודש.׳ לירות 1600 צה)
באו הוצף עורך־הדין של רדו
 טלפוניות, בקריאות יום תו

הק ניקמתי את השגתי וכך
 לצבי אגב, והמתוקה.״ טנה

 מ־ הרשלי עצמו המכנה כספי,
לאח פתח ושאף אסטרופולי,

 זה, בשם סדנת־ציירים רונה
 אמצעי-התוד על ברורות דיעות
 אישי-ציבור: כמה של בורה
ב לנסוע צריכים אינם ״הם

 לראש־הממ־ מפוארות. מכוניות
 ג׳יפ. רבין,מספיק יצחק שלה

 ישראל הכנסת יושב־ראש
או על לנסוע יכול ישעיהו

 דופק הוא למה ובכלל, פניים.
היום?״ כל
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 נטייתך במציאות. אחיזה שום להם שאין דברים לדמיין מדי נוטה אתה
 תתערב שלא מוטב לכן אותך, לסבך עלולה הרפתקה דבר בכל לראות

 שהיא וכנראה אמיתית, לך נראית אהבתך לך. נוגעים שאינם בעניינים
קבע. של להתקשרויות מתאים אינו זה שבוע חולף. עניין היא אבל כזאת,

 שבוע לך צפוי פיזיולוגיות. מסיבות נובעת אינה בה חש שאתה העייפות
 להרבות לך כדאי היום. בשעות מאשר הלילה בשעות יותר ער תהיה בו

 נשקפת באופק אותם. מלשעמס הישמר אבל ומכרים, ידידים עם בשיחות
מהתרגשויות. הישמר פרטיה. בתיכנון תרבה אל אבל לחו״ל, נסיעה לך

 לעלות עלולה מתשלום להתחמק נטייתך חובותיך. את לשלם לך כדאי
 הכספיים. ענייניך לניהול תשומת־לב יותר שתקדיש מוטב ביוקר. לך

 חלקה כמו זה בתחום כל-כך מוצלח יהיה לא השנה של השני החלק
 חסיד שאינך למרות לרופא, פנה — בריאותך את תזניח אל הראשון.

אפור. צבע לבשי טובה, חברה עם לקניות, השבוע צאי תרופות. של

 לקבל לך כדאי ד,שבוע אבל נושא, לכל בקשר מוגדרות דעות לך יש
 לכן טיבעית, גראית אינך — סרטן מזל בת אחרים. של דעתם את גם
 ביחס. לזכות ברצונך אם זה פגם על להתגבר תצטרכי משכנעת, אינך גם

חדש. לרומן מתאים הזמן אין אך מעייפת, לכם נראית שלכם הישנה האהבה

 עם תתווכח אל להם. דרוש זה לעסקיך. תשומת־לב יותר להקדיש השתדל
 מאשתו. צרות לך יהיו אך בוויכוח, לזכות עשוי אתה ידידך. או שותפך
 בפני עמוד בהם. לעמוד שתוכל בטוח שאינך הבטחות מלהבטיח הישמר
כסף. ביזבוז רק זה האביב, לקראת מוגברות קניות לערוך הפיתוי
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3  להחמיץ נוטה אתה לכן וכשרונותיו, יכולתך את כראוי מעריך אינך
ומע היסוסים על להתגבר השבוע תצטרך עוד. ישובו שלא הזדמנויות

 מזל בני לאתלטים בו. חפץ אתה רב שזמן בדבר לזכות כדי צורים
מחמאות. המון השבוע לקבל צפוייה את הישגים. של שבוע זהו בתולה

 לאחרים. אתגר מחווה עצמך אתה אבל השבוע, מולך יעמוד רציני אתגר
 הביקורת את חסוך עימו. לחיות שקשה אדם אתה בכך: להכיר תצטרך

 הקשורות כאלה בעיקר השבוע, נסיעות לך מצפות עליך. האהובים מאלה
לפתע. לך המופיעים מהדחפים לחשוש צריכה אינך — מאזניים בת בעסקים.
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 רעיון הפועל אל להוציא אי־הצלחתך נוכח תיסכול ברגשות תרגיש
 עצמך על סמור מהירה, החלטה הדורשת בפרשה רב. זמן בך המכרסם

 החופשי. באוויר גופנית פעילות לך מצפה ברגשות. תסתבך אל בלבד.
 כרוכות שאין למרות רב, זמן במשך לך תציק החוק עם מיקרית התנגשות

יקרים. תענוגות בקרוב לעצמך להרשות תוכל ממשיות. סכנות בה
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 טובה ברוח עיננו נהגי תאונויס. מזל בבן השבוע להסתייע עשוייה את
 השבוע ליהנות עשוי אתה כי תיווכח חסרי־ערך. דברים על תתעקשי ואל

המט הדיאטה את קצר לזמן לשכוח לך כדאי עבורן טובות. מארוחות
 חסר־טאקט מעשה או הערה :אחרים עם ביחסיכם היזהרו אותך. רידה

רבה. תועלת לכם להביא האמורים אנשים עם יחסיכס את לשבש עלולים

 הקרובים שלך. הקריירה את לקדם עשוי זח בשבוע שיתחולל משהו
 אותך. להכשיל ועלולים הצלחתך את יפה בעין מקבלים אינם אליך
 במערכת פגיעה על מרמזים הכוכבים — בעישון להפריז לא לך כדאי

 באופן בך כנוגעת לך תיראה בעיתון שתקרא ידיעה שלך. כלי״הנשימה
הת של התפרצות לך צפוייה השבוע מימי באחד כי תיווכח אישי.

והרצוי. הנכון לאפיק אותם לכוון דאג החושים. את תאבד אל להבות.

 מתעכב לך המגיע כסף סכום מלנכולייס. למצבי־רוח השבוע נוטה אתה
 היסוסיך העתיד. לגבי לקח לך ישמשו השבוע שתעשה השגיאות בדרך.
 באש משחק אתה — מוצדקים אחרים של בעניינים להתערבות בנוגע
 בחודש להתרחש העומדים מדברים מודאגת את המחיר. את לשלם ועלול

 מצויין שבוע בשלום. יעבור הכל להישמר, תדעי אס אבל — אפריל
מהצטננות. והישמרי חם לבוש על הקפידי מכתבים. לכתיבת

־ ־ ב 8 ־ 9 י1 !1 * |8י9י18!
 מישהו בריחה. של באמצעי מועילים, בלתי בדברים לעסוק נוטה אתה
 ■' — בציציותיו שתבדוק מוטב אבל רושם, עליך לעשות השבוע ינסה
 שיש במה אלא בקנקן תסתכל ״אל : אומר הפיתגם כברו. אינו תוכנו
לח עלולה קלה עננה קרובי-מישפחה. של לעזרתם השבוע תזדקק בו.״
 ממנה, ששכחתם ישנה, בקשה שלכם. הרומנטיים בחיים לוף

ר ו9אותך. יעסיקו מדיניים נושאים במפתיע. להתגשם עשוייה א בפברו
נטרלו 20
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