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 עמית מאיר מנכ״לם את אות
 בלומנ־ נפתלי לסגנו קורא
 לו. משנזקק למישרד אליו טל

נד שעבר בשבוע חמישי ביום
 מאיר את לראות העובדים המו

 מישרדו אל בעצמו הולד עמית
 בירור בלומנטל. נפתלי של

אי יום באותו כי העלה קצר
 חברת של המנהל הוועד שר

 בלו־ של מינויו את העובדים
ההנ יו״ר כממלא־מקום מנטל
 במקומו הפועלים, בנק של הלה
 היוצא לוינסון יעקב של

 תפקידו בתוקף עמית, לחופשה.
ואי מעתה יזדקק כור כמנכ״ל

 לשעבר, סגנו של לעזרתו לך
החדש. תפקידו בתוקף

 הטלוויזיה מצופי רבים 8'
ב הפיצוץ על בכתבה שחזו

 זד חבלן נהרג שבו ירושלים
מה הבינו לא וקצין, מישטרה

 ״ארקיע״ מטוס שמילאו רבים, אילתים באו לתערוכת רונת״ציורים.
 ההזמנה את לדיילות הראו למטוס ברטיס־העלייה תחת שלם.

 במקום לאביבה להביא החליט האילתים אחד לפתיחת-התערוכח.
 בתרנגול, החזיקה המופתעת אביבה תרנגול. חי: משחו פרחים,

 דרך האורחים כשאחד בגלריה. מסתובב החל מידיה, קפץ זה אן
התר את רוצה ״מי : וצעקה היסטריה חטפה בטעות, רגלו על

 את להפוך מתכוון היחיד המתנדב כי לה כשהסתבר ז״ נגול
 לו, למוסרו סירבה שלו, בארוחת־חערב העיקרית למנח התרנגול

בחרצליה״פיתוח. גו־חילדים של לפינת״חחי לבסוף אותו תרמה

 גם משתתפת סרט באותו 8!
 במיוחד שהובאה גולן פנינה
 קטן תפקיד לגלם כדי מלונדון

 הצילומים במהלך חשוב. אך
פרנ האיטלקי הבמאי החליט

 קרמר״) (״פרנק ■פדודוני, ,,ק
 אמיתית, כוכבת היא פנינה כי

תפ את הגדיל אף ומשום־כר
קידה,
 תל- מתקוממים מדוע 8

 בארץ רבים כה מידי־בית-ספר
 שאותה היהודית, התודעה נגד

 בכוחן בהם להכניס משתדלים
(לפסי הפרופסור סיפר כך על

סי קרייטלר הנס כולוגיה)
 ביקור בעת פעם, משלו. פור

 לא-יהו- בגבר פגש באוסטריה,
 ב- מפליאה בקיאות שגילה די,

כא היהודית־הגרמנית. סיפרות
 הוא גם האיש, את שאל שר

 לו מניין לפסיכולוגיה, פרופסור
 לו: ענד, זו, מופלגת מומחיות
טהור בן שאני קבעו ״הנאצים

או שלחו הם הארי. הגזע של
 (מצודת־־ לאורדדנסבורג תי

מ מייוחד בית־ספר מיסדר),
לה שנועדו למי .0ד,אס.א טעם
ב השלישי. הרייך מנהיגי יות

 המורים את שנאנו זה מוסד
 כיצד דרך חיפשנו ליבנו. בכל

 היתד, ומצאנו. בהם, להתנקם
 של מאד גדולה ספרייה במקום
 הכותרת תחת יהודיים, סופרים

ב התעמקנו האוייב׳. את ,דע
 אותה, חרשנו וממש זו, ספריה

היהו הספרות את גילינו כך
 המסקנה: בה.״ התאהבנו דית,
 המורים מצד אידיאולוגי לחץ

הפוכה. תוצאה להשיג עלול

 שהחל סממח, דן לכתב אירע
דב ולהתבלבל. לגמגם לפתע

 המסך ועל באמצע, נקטעו ריו
 הסתבר דוממת. תמונה הופיעה

 בשידור הועברה הכתבה כי
 שתי לאולפן הגיע סממד, חי.

קי הכתבה, שידור לפני דקות
 מכתב־טלוויזיה החומר את בל

הס ולא סגל, ישראל אחר,
ה אותו הצילה להתכונן. פיק

 קודם שיום רז, שרי קריינית
 בעת בעצמה התבלבלה לכן

 את להחליף כשנאלצה שידור,
 קולו את שאיבד יכין, חיים
 יום בטכסי השתתפות מרוב

לשואה. הזכרון

ישראלי אלי הקריין
 גלגלי בתוכנית-הרדיו משתתף

ב התנועה על המדווחת צח״ל,
 טס הוא זו במיסגרת כבישים.

 תל-אביב. כבישי מעל במסוק
 בשידור הנהגים את ומנחה

 כמדווח תפקידו לכבוד חי.
הו המסוק, מן הקבוע

 חב- על-ידי ישראלי, לאלי ענק
 הכינוי נגלי־צה״ל, רידלעבודה

״אלי-קופטר״.

 לוי, מורים פרופסור 8
 בבית־החו־ הלב מחלקת מנהל

 ביתו את יצא בילינסון, לים
לישי בדרכו תל-אביב שבצפון

 קופת-חולים מזכ״ל עם בה
 לתדהמתו ונוכח ידלין, אשר

מו נגנבה. היקרה מכוניתו בי
 לקח אחראי, אדם שהוא רים,

כ ורק לישיבה, ונסע מונית
 למישטרה מיהר הסתיימה, שזו

מכוניתו. גניבת על והודיע
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מהאת להתחמק תנסי אל במייוחד. קשה שבוע לפניך — טלה בת התחזקי,
ועוז אומץ־לב הדבר, שכל-ישר, מעט עליהם. להתגבר עליך שיהיה גרים
 דבר, של בסופו לך, ויגרמו המשוכות, פני על לדלג לך יעזרו רות,
!ותרן תהא אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על נחת־רוח המון

 יפים עדיין ודבריו עתיק, חכם בזמנו שאל ? לי מי — לי אני אין אם
 את יעשה שמישהו מאמין באמה אתה לך. הנוגע בבל במייוחד מתמיד,
 יביאו כדאי, אך לא־קטן, מאמץ בצירוף מצידך, יוזמה רק ? למענך עבודתך

באדום. שבוע שור, בת עבורך, גמר. לידי בגללך, המתמשכת, הפרשה את

 ורצון מהפכת״ערכים, אצלך גרמי האחרון, בזמן ששמעת משונות דיעות
 אדם לאותו תיתן אל העניינים. במרכז אקטצנטרי, שונה, לחיות
להמ לך, להשמיע נוהג שהוא ההבלים בדברי כה עד ראשן את שסובב

עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך מה כל זאת. ולעשות שיך

 ליישם יודעת אינך ? מה אלא יודעת. את אפילו זד, ואת רציני, דבר זד, כסף
 תביא, באחרונה, אותך שפקדה הביזבוז מגיפת בחייך. הזה המשפט את

 השבוע הימנעי לכן עבורך. הרות־אסון לתוצאות בסופו־של-דבר,
ארנקך. את פותחת שאת לפני דבר כל פעמיים ושיקלי מיותרות, מקניות
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 שינוי מחייב זה דבר כאחד. תוצאות וחסרת קשה הינה הנוכחית עבודתך
 כללי שינוי גס מאידך. בכללו לנושא מצידד רצינות ויתר מחד, הגישה

 היה לא עוד הרומנטי, בשטח ישתפר. שמצבך לכך יביא חייך סידרי של
שם. לך יקנו והכיבושים יוזמה מעט אריה. עבורך, יותר מוצלח שבוע
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 אל מרעישים. שינויים יחולו לא בתולה, שלך, האהבה חיי במישור
משי כל כלפיו חשה שאינך למרות הנלהב, מחזרך את בגסות תידחי

 שהוא או זאת, בכל תשתנה שחרגשתך או ן שלו את לעשות לזמן תני כה,
פרועות. להתפרצויות נוטה אתה הנוח, או׳פייך למרות ממך. יתייאש

 אתה עליו המיבצע פירטי את בסודי־סודות שמור יתר; מפיטפוט היזהר
 — הטוב ידידך שהוא חושב שאתה מזה דווקא שתיזהר כדאי כרגע. עובד

 לכל או מיקרית, טעות לכל מפיך, שייצא רמז לכל אורב אחר ולא הוא
 ללא לבדך, זה באתגר לעמוד עליך יהיה לכן, בודד, אתה שתעשה. מישגה

טובות. לתוצאות תביא ביותר חשובה לא כספית עיסקה איש. של גיבוי

 מביך. מצב בפני לעמוד לו לגרום עומדות בלתי־צפויות כספיות הוצאות
 בעתיד בכבוד. ממנו תיחלץ אתה אך קשה, המצב אומנם :דאגה אל

 עם יחד הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לך צפוייה רחוק היותר
 בקרב להצלחתו הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, ההתפתחות

בקרירות. לו עני ומרגיז. מפתה שקיבלת, המיכתב היפה. המין בנות

הס דרוש אלא — באפלה לגשש תמשיך אל ביותר? מעורפל המצב
 הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע ברים׳

 קשוח, פחות תחיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה אם
 — קשת בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם נוח, ויותר

 שהו* יודעת, אינך ודאי את הופעתך. נושא את לאחרונה הזנחת
!זאת נצלי — יפה את אם שלך. כרטיס-הביקור היא החיצונית פעתך
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 בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה היתד״ שונאיך, עליו שמתחו הביקורת
 וביעילות, בקפדנות זאת, עשה המעוות. את לתקן עליך יהיה השבוע

שי אין שלך האהבה בחיי שחקים. תרקיע והאישית המיקצועית ויוקרתך
 השבוע. דווקא שתשתנה סיכוי ואין האחרון, בזמן פאסיבי אתה — נוי

לידיה. היוזמה את תיטול היא אם בחלקך ליפול עשוייה חלקית הצלחה
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 רבים, קשיים על להתגבר תצליח זו בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
 ואילו משגיאותיו־הוא, לומד הטיפש כי זכור טעויות. מעשיית ולהימנע

הרו חייך לגבי גם נכונה זו אמת־חיים האחרים. של משגיאותיהם חכם
 נסה תתייאש, אל — מפלה אצלה שספגת לו נראה אם וגם מנטיים.

 שתזכה הסיכויים כל קיימים בסוף־השבוע דווקא כי מורים כוכביך שוב.
באדום. בגדים לבשי השבוע וסדר. נקיון על הקפידי סוף־סוף. להצלחה

 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 יתן זה דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, כה לחיות ידע שבעבר

 בעתיד העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה לך
 הקבועה, בת־זוגך עם שלך, האהבה חיי גם זאת, עם יחד ביותר. הקרוב
 במיסגרת עליך שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו

כחול. לבשי במקצת. עליך יעיקו מילואים במיסגרת או חברי, חוג
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