
 שאבי־ העובדה את 0'
 שמח־ צה״ל, של הפצועים

 בפרס־ השנה זכה הולצכרג,
 המיוחדת תרומתו על ישראל
קיב הישראלית, החברה :תחום

 הנכים. רק לא בשימחה לו
 עם כוסית הרימו רבים בחוגים

ה הענקת לרגל בעל־השימחה
 מדוע מישהו תהה כאשר פרס.

 קרא לשימחה, הפרם הוענק
שהע הפלא ״מה אחר: לעברו

 כל הלא הפרם? את ■לו ניקו
!״נכים הם שרי-הממשלה

 אברהם העבודה ח״כ ■1
 הצנועים מן שהוא זידכרכרג,

 כבר לו קנה שבחברי־הכנסת,
 חוש־ההומור מבעלי כאחד שם

 במידה בבית, ביותר המפותח
 בכנ*. חוש־הומור בכלל שקיים

זילברברג מספר לאחרונה סת.

 כבר החל שלו הפוליטית רה
 בברית־החשמוג- שמונה, בגיל
 בתוכנית, כשנשאל דווקא. אים

 דובר לשמש זה היה כיצד
 :השיב ,1954 בשנת מפא״י

 גילה, עוד באפילה.״ ״לגשש
 כאיש- לבון, פרשת אחרי כי

 נשאר לכץ, פ;חס של אמונו
 בשל מחוסר-עבודה, וחצי כשנה
 התקבל כאשר בפרשה. חלקו

 בסוף במעריב, לעבודה לבסוף
 שונים אישים ניסו ,1962 שנת

 מעריב עורכי על לחץ להפעיל
 איש מקבלים זה ״איך —

לעבודה?״ כמוהו
 הסטודנטים עיתון עורך 8!

 נלחם האתון פי הירושלמי
 לעיתים רק אך לאמינות,

 לאחרונה בה. עומד רחוקות
על הודיע שבה ידיעה פירסם

 את לאחרונה פגש והמעבד, המלחיןשרים אלדד
 שאת צח, (״אילנית״) חנה הימרת

 עבודה בנושאי שוחחו השניים מוסיקלית. ניהל שלה תובנית״היחיד
 אלדד בפני תיארה ואילנית לילדים, הנושא עבר ואי ומוסיקת.

 את להסתיר מצליחה כשאינה עמיחי, הפעוט, בנה של מעלליו את
להגיד. מה לי יש מוסיקה, על אתי מדברת שאת ימן ״כל גאוותה

״מבין לא אני בילדים אבל !

בשא אליו הפונים התרבו כי
 יש ראש־ממשלה ״איזה לה:
 קואליציה ראש איזה ? לכם
 מספר הוא לאלה לכם?״ יש
 בתשובה: הבאה הבדיחה את

 ומצא לביתו חזר אחד בעל
 זר. גבר בחברת אשתו את

 ■שערוריה להקים רצה לא הוא
 בשקט והסתלק להפריע, או

 אשתו אל פנה כשחזר, מהבית.
 זה לי שכואב ״מה ואמר:

סו שאני הזמן כל שחשבתי
 :האשה לו אמרה אצלך.״ ליסט
 ועם שלך כמו שרביט ״עם

 בכלל תגיד מנגן, שאתה התווים
בתיזמורת.״ שאתה תודה

 מזווית הרדיו בתוכנית 8'
 לוי העיתונאי גילה אחרת,
פר כמה הירושלמי, יצחק

 מהביוגרפיה מאלפים טים
 בשעתו שהיה העיתונאי, שלו.
 ההסתדרות ודובר מפא״י דובר

 היוניות בדיעותיו כיום והבולט
הקאריי־ את כי סיפר במעריב,

אב. לאחרונח שהפך אלדד, אמר

 המרצה לתואר תחרות פתיחת
להכ ממהר כשהוא הפופולרי,

 הראשונה הפעם זוהי כי ריז
זו. מעין תחרות נערכת שבה
 שר־המישטרה, עוזר אולם

 את שערך מי דשם, כרוך
באו לימודיו בתקופת העיתון

תח כי לספר יודע ניברסיטה,
בזמנו, נעריה זו מעין רות

 מיש- מנכ״ל בתואר זכו כשאז
 שלמה פרופסור רר-החוץ

 למדעי- מהפקולטה אכיכרי,
 להגנת הליגה ויו״ר החברה,
 ישראל פרופסור האדם, זכויות
למדעי־ה־ מהפקולטה שחק
טבע.

 חברת של מטרתה את 8'
 כמזכ״ל מכהן שהוא העובדים,

 רייגר אפריים מגדיר שלה,
ליהודים, פחות ״למכור כך:

לגויים.״ יותר
 מיל- שבין השנים את 81
 ומילחמת ששת־הימים חמת

 ריינר מגדיר יום־הכיפורים
האל־אס־די.״ שנות כ״שש

20ז9 חזה העולם

 אך מאוד, אותך תטריד אליך קרוב אדם אצל שתתעורר חמורה בעייה
 תדרוש אל ביותר. הטוב הצד על הבעייד, תיפתר השבוע סוף לקראת

 תטפס לא אם בסבלנות. והתאזר לתת, מסוגל שהוא ממה יותר זוגך מבן
לבן. לבשי יותר. רבה בחביבות ויתנהג ממילא, יתרכך הוא עליו

 אותך אוכל משהו ולמישפחתך. לילדיך תשומת־לב מספיק מקדיש אינך
 ומנוחה הצח באוויר טיולים סבלנות. חסר לאדם אותו והופך מבפנים

 לך נתנה ידידתך אשר העצות —שור בת מדאגה. יותר לעסקיו יועילו
שמרנית. להיות והפסיקי בקולה שמעי טובות. הן לבוש בענייני
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 תוכל שבוע״שבועיים בעוד בעבודתך. שאפשר כמה עד התרכז השבוע
 חובות בסילוק התרכז שניתקת. קשרים לתקן השתדל למעשים. לעבור

 עצמך בכוחות הכל עשה מהדרך. מיכשול כל וסלק ומטרידים קטנים
לוהט. רוטן לך צפוי תאומים, בן אחרים. של ברצונות תלוי תהיה ואל

 תלויות שאינן סיבות בגלל תידחה השבוע, סוף לקראת תיכננת אותה נסיעה
 הייתם בה גדולה, עיסקה רבות. נסיעות לך צפויות עוד נורא. לא בך.

 להמשיך אתם מעוניינים אם לכן, באשמתכם. לפועל. תצא לה, שותפים
יורע. הכלכלי מצבכם אחרת להתאמץ. יהיה עליכם בחרתם, בו במיקצוע

 מקום על דורך שאתה לך נדמה כי אס חוסר־סבלנותך. את לרסן עליך
 לעסקים, המתאים היום הוא ג׳ יום עלייה. הזמן כל קיימת למעשה אחד,

 מתמיד, יותר להיות, עליך זו בתקופה השפעה. בעלי אנשים בו ותפגוש
השבוע. צפוי לא מכתב תקבל אליך. הקרוב האדם עם ביחסיך עצור
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 הפיתגם. כדברי ונוחי, טורקי הרגי תגזימי. אל אבל לאהבה. טוב שבוע
 התנהגי כרגיל. הצלחה :בעבודה שיגרתי. שבוע :המישפחתי במישור

 לכפות תנסה אל בעתיד. לך ישתלם זה מקרוביך. אחד אל בטוב״לב
רגיעה. של שבוע זהו שטויות. תעשה ועל יתר מאמצי עצמך על

סאזנ״ס
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 היחסית השלווה את נצל עצמך. להיות חזרת ממושכת. הפסקה לאחר
 היחסים את לשפר בעבודה מעמדך את לקדם כדי נהנה אתה ממנה

 מדברי תתרשם ואל לך, הכפופים ועל שותפיך על עין פקח במישפחה.
 לעצמך, סבל תגרמי עלייך לרכב לו תניחי אם — מאזניים בת חנופה.

בזהירות. אבל תקיפה, להיות תפחדי אל במאום. תשפרי לא היחסים ואת
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 עד נכונה. אמנם לאוזניך שהגיעה השמועה אם שוב שתבדוק כדאי
 אדם עם הטובים היחסים כלום. תעשה אל — בנכונותה בטוח שתהיה

 תפחדי אל — עקרב בת חיכית. לה לשלווה ותזכה יימשכו אליך קרוב
 למרות שלך. האהבה בחיי להפריע לידידותיך תניחי ואל כסף, לבזבז
רגל. לך לשים מנסות שהן לגלות עלולה את עליהן, סומכת שאת

 שתר- סיכוי אפילו יש השבוע תיקוותיך. להתגשם עומדים סוף־סוף
 אבל תתפלאי, שבועות. מיספר מזה עליו חולמת שאת מה את כשי

 אותך לאהוב ממשיך עדיין שאגב, לבן״זוגך, גם אושר תגרום רכישתך
 החלטה בפני השבוע עומד סרטן, אתה, החזירית. התנהגותו למרות

קצת. עוד המתן שלך. הבעייה את לפתור תצליח לא ביותר. קשה

 אומנם פריים. את בקרוב יתנו לבנות, עומדת שאתה האיתנים היסודות
 היא לדאגה, מקום אין אבל בקרירות, אליך מתייחסת שבת־זוגך לך נדמה

 תסבך ואל ובהבנה, בהתאפקות אליה התייתם מתמיד. יותר אותך אוהבת
 כה. עד שיצרתם מגן־העדן ליהנות המשך בדמיונות־שווא. אהבתכם את

רציני. היה כדאי. המאמץ לה, להתמסר המשך זמני. הוא בעבודה המאמץ
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 דברים מבן־זוגך תמנע אל מוגזמת. לא כשהיא טובה, מידה היא חסכנות
 פגישה סתם. כביזבוז נראים הס שבעיניך למרות בהם, רוצה שהוא

 וסוף־סוף חברתית, מבחינה בלתי־צפויות הזדמנויות עימה תביא מיקרית
 עם היחסים את תקני — בת־דלי הישנה. שאיפתך את להגשים תוכל

 מאינטרס נובעת הנוכחית חביבותו הבוס. מן והתרחקי לעבודה, חברותייך
בספורט. זה בשבוע התעסקי לך. תצמך לא טובה ושום שלו, אנוכי

 רומנטיות. לפרשיות רגילה בלתי בצורה מוצלח שבוע לך מחכה
בהת תגזים אל ההנאה. כל את מהצלחתך וחפק הרגע, את נצל

 לה הנח חיים. ועשה לעצמם לדאוג להם תן הזולת. ברגשות חשבות
 ישנה ידידות דגים, בת אתה. מציאה איזו ולהיזכר קצת, לקנא

 ייאוש אל אך חד״צדדית, בתחילתה שתהיה לאהבה, השבוע תתפתח
ר סולך. לעזור עשוי האדום הצבע :למהמר תצליחי. דבר של בסופו — א - בפברו
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