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 לתל- ירד שגריר, מיכה מי,

 בקפה כשעתיים ובילה אביב,
 בעיניו שבלע אחרי אכסודוס.

 :אמר העוברוודושבות את
 ההבדל מה יודע אני ״עכשיו

ירו לתל־אביב: ירושלים בין
חתי ותל־אביב שלמה׳ שלים
חתיכות.״ כות,

 איש־הביטוח מאימרות £1
 ״שר־המיסחר- מילר: מיקי

סו בר*לכ חיים והתעשייה
 את החדשות, ביומן עכשיו, גר
 ספיר שפינחס המיפעלים כל

גבע.״ ביומן פתח
לכתבת קרה עצוב דבר 19

 במטרה בלחץ, תת־מימי סוי
 הכואבות. החוליות את לשחרר

פע לרחוץ נצטוותה לכך נוסף
 מחוממת באמבטייד. ביום מיים

חמי כעבור ים־המלח. מי של
מכאוביה. חלפו ימים שה
 הישראליים לעיתונאים 9!

 (ידיעות יעקוכסון גרשון
שלמה אחרונות) (ה שמיר ו

 השבועון את העורכים ארץ),
 אלג־ בניו־יורק באידיש המצליח

חר בעיות. יש דורנאל, מיינע
 מילחבה הכריזו קיצוניים דים
 ה- עמדותיו ביגלל העיתון, על

חודש לפני פרדישראליות.

פולי יריבים שני להפגיש פימעט הצליחקינן עמוס
 המראתו ערב שערך בתערוכה טיים.

 הצרפתית המהדורה מכירת לקידום יום 20 של לביקור לפאריס,
חיו שהחליף רובינשטיין, אמנון בא תחילה ״.2 ״שואה סיפרו של

 תיאום על־פי כאילו שיצא, אחרי קלה ושעה קינן, עם כים
 עם אלוני שולמית הכנסת חברת הופיעה מוקדם,

(למטה). קינן עמוס של מתמונותיו אחת את שקנה ראובן, בעלה

ברי לענייני אחרונות ידיעות
נס היא נמיר. דכדרה אות,

רופ של בכנס להשתתף עה
באפ לדון היה שאמור אים,

 שונות מחלות ריפוי של שרות
 אולם בים־המלח. רחצה על־ידי

הת שם לים־המלח, בהגיעה
 היא-עצמה נזקקה הכנס, קיים

 כי התברר לרופא. בדחיפות
 בדרך אותה שתקפו כאבי־הגב ן

 טריים דיסקוסים נבעו,משלושה
חול זמתזוזת בעמוד־השדרה,

ה הנסיעה עקב שהחמירה יות
 הכנס מכדשתתפי רופא ארוכה.

 טיפול לה ורשם אותה, בדק
 יום־יומית מנה שכלל רפואי

ה אמבטיו אמבטיות־בוץ, של
ועי־ בועות־אוויר, עם גופרית

שהש פצצות־תבערה, הושלכו
ה של הדפוס את כליל מידו

 קודם ימים שכמה אחרי עיתון,
 לתקופת־ המערכת. הוצתה לכן

 של זמני דפוס מצאו המעבר
 לס, שלמה אחר, ישראלי

 יע- בת־גליס. האונייה משפני
 עתה מסתובבים ושמיר קובסון

ב צמוד, מישטרתי ליווי עם
 נוספת, התנקשות מפני חששם

עצמם. בהם
מכ כשן יגאל הזמר

 מיקה, היפהפייה אשתו את נה
 יעקב איל-הספנות של בתו

 ״אינסרניישו־ בשם מרידוד,
ה במקור המתעניין לכל נל״.

 לי ״יש :מסביר הוא כינוי
עולמית.״ אשה
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 התייחסותך לראש. מעל עד אותך להעסיק עשויים משפחתך בני עם יחסיך

 או לנזיפות היכון עבודתך. במקום בך להתנקם עלולה לביתך המוגברת
 למצוא עלול אתה שלך הדואר בתיבת הבום. מצד נעימות לא הערות
השבוע. יזהרו כרונית ממחלה הסובלים ישמח. שלא התראה מכתב
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 יפים עדיין ודבריו עתיק, חכם בזמנו שאל לי? מי — לי אני אין אס
 את יעשה שמישהו מאמין באמת אתה לך. הנוגע בכל במייוחד מתמיד,
 יביאו כדאי, אך לא־קטן, מאמץ בצירוף מצידך, יוזמה רק ? למענך עבודתך

באדום. השבוע זהו עבורך, גמר. לידי בגללך, המתמשכת, הפרשה את

המט הנושאים של הבעייתיות :מייוחדת אישית לדאגה מקום אין
 כוכב הקרובה. בשנה תאומים מזל בני לכל אופיינית אותך, רידים

 תאומים, מזל על זו בתקופה מקרין הפסיבי, הקוטב את המסמל שבתאי,
 את בסבלנות, התאזר שבעניינך. לסחבת הסיבה זו בפעילות. המצטיין
הטבע. בחיק בלה העיכוב. לאחר לראות תזכה למאמציך תפירות  ־ אי ברז 2י
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 אתה עליו המיבצע פירטי את בסודי־סודות שמור יתר! מפיטפוט היזהר
 — הטוב ידידך שהוא חושב שאתה מזה דווקא שתיזהר כדאי כרגע. עובד
 או מיקרית, טעות לכל מפיך, שייצא רמז לכל אורב אחר ולא הוא
 הזה באתגר לעמוד עליך ויהיה לכן, בודד, אתה שתעשה. מישגה לכל

שלך. הביקור כרטיס הוא היופי — סרטן בת איש. של גיבוי ללא לבדך,

הס דרוש .אלא— באפילה לגשש תמשיך אל ביותר; מעורפל המצב
 הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע ברים,

 ויותר קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה אם
ירוק. לבשי לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם נוח,
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 קשיים על להתגבר תצליח זו בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
 משגיאותיו״הוא, לומד הטיפש כי זכור טעויות. מעשיית ולהימנע יבים,
 לגבי גם נכונה זו אמת־חיים האחרים. של משגיאותיהם חכם ואילו
תתייאש. אל — מפלה שספגת לך נראה אם וגם הרומנטיים. חייך

 במצב עצמך את תמצא בן־זוגך. עם יחסיך יתחדדו השבוע טוף לקראת
 תעסיק לא צפוייה בלתי היכרות לתוקפנות. יוצאת־דופן ובנטייה מתח של

 אל חולפת. אך טעונת־מתח, מסקרנת, קצרה, תהיה היא רב. זמן אותך
 זה. בתחום להתאכזב עשוי אתה נוספת. מעבודה מיידית להכנסה תצפה
ולנוח. בבית יותר להישאר כדאי מיותרת. גופנית מפעילות המנעו
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באוז המושמעות ההבטחות המוח. את מבלבל סתם הוא !לו תאמיני אל
 שאליהן האוויר את שוות לא שישי, יום שעד בתקופה עקרב, בת נייך,

 שכבל דומה, אלה. בימים אותך אופפת תרדמה מעין בכלל, יוצאות. הן
 יותר שוקעת את כן הזאת, הסמיכה הביצה מן לצאת משתדלת שאת

תעזור. מבוגר אדם של הנבונה עצתו רק ובשיממון. באפס־מעשה

 הכישלונות לכך. ורבות טובות סיבות לך יש אבל ! הזח הדיכאון שוב
 כדי בחם די לכאורה, ביותר, חשובים לא הם כי אם הללו, והנסיגות

 דווקא היא מכל יותר להתאפק תצטרך בה התקופה רוחך. את להעכיר
 תצא במיקצת, שתתנפש מוטב אחר־כך ושישי. חמישי רביעי, בימים
 ליל־שבת חדשה. בחברה רצוי — כלשהי חופשה תיקח או לטיול
חדשים. אנשים עם ולפגישות לרומנטיקה טובים ימים הם ושבת
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 התרגלת לא עוד !מרץ מלא אתה נהדר. ושבוע חיובי חודש זהו בסך־הכל
 הצרות על חושב אינך כעת! אותך הסובבים אלה של הקטנות לניבזויות

 כך משום החדש. ממצבך הנובעים היתרונות על ורק אך אלא הבאות
 טלה מזל בני על סמוך הזרם, עם שחה מדי. יותר לתכנן טעם גם אין

 לא נסה אבל — עצמך את לפנק לעצמך להרשות יכול ואתה ואריה,
מסוייגות. הצלחות של תקופה זוהי זמן. באותו צמד, על רק לחשוב
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 מופרים, שואפת, את לו והאיזון הכפולה המשמעות שיווי־המישקל,
ברוטא בצורה לחייך החודרים גורמים שני על־ידי חמור באופן השבוע,

 דין־וחשבון לעצמה לתת צריכה אשה בהן בחיים הזדמנויות יש אם לית.
 על להתגבר תוכלי אס ספק אבל הנכון. הזמן הוא השבוע — מעשיה על
 האחת המאזניים כשכף הכל, ככלות בך. האוחזים וההתלהבות הפחד גלי

אפור. או בהיר ירוק לבשי בחוזקה. מתרוממת השנייה — מטה כלפי נוטה

 להן ותלא-פשוטות, הכפולות הסיטואציות לאחת נקלעת את אגב, דרך
 האי- וקסמייך אישיותך כוח אך אולי, עלייך, יכעסו תם מומחית. את

 להסתבך רוצה לא אתה אם תזה. מתסבך גם לצאת בעדך יסייעו שיים
 עורך־ או שלך רואח־חחשבון עם תפעם שתתייעץ מוטב בעסקים,

 וכדומת. כבד כליות, :למחלות-פנים לב יותר קצת ותשים שלך. תדין
בסופי־שבוע. בייחוד המידת, על יתר תכופות מנסיעות תיזחרי דגים, בת


