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תאומים

 יוצא שנוע לד מחכה
גדו הצלחה הכלל. מן
 חעיסקי במישור לה

כי השבוע. בתחילת
 בחיק ותענוגות בושים
 לך ינעימו השני המין

וה הפנאי, שעות את
 והל־ הטובים יחסים
 מישפה־ בני עם בביים

 סוף״ לד יעניקו תך
 לה השלווה את סוף

 או לטיול אידיאלי השבוע זקוק. אתה.
 האמון — טלה בת הטבע. בחיק פיקניק
 עוגמת לד יגרום לו רוחשת שאת העיוור

עתידד• על וחשבי מעשית, היי נפש•
¥ ¥ 4

בכבו החמורה הפגיעה
 אתה ממנה העצמי, דך
ל תפסיק סובל כך כל

הפו כי חייך, את מרר
עונשו. על יבוא גע

ביח־ שגילית קור־הרוח
 לעבודה חברים עם סיך

 וישפר הצלחה, לך יביא
 כנותך הכספי. מצבך את

בסוף בעוכריך תהיה
 ארוך לטווח אך השבוע,

 הצעת את קבלי העסק. מכל נישכר תצא
 ונכונה. הגיונית היא כמה ותיווכחי ידידתך,

 לפתור תוכלי אותך המטרידה הבעייה את
עצמית. ושליטה קר הגיון באמצעות ורק אך

¥ ¥ ¥
 מישפחתיות בעיות

 אותך יטרידו חמורות
 הן אך השגיע׳ בתחילת
 ובידך מעצמן, תפתרנה

 בלתי יתרון יישאר
 השכל את הפעל צפוי.
ההח לפני שלך הישר
 שתיאלץ החשובה לטה

 או רביעי ביום להחליט
 קרוב לאדם חמישי.

 נסיעה צפוייה אליך
 בעתי־ קשורות יהיו שתוצאותיה ארוכה,

שהק חלב תשומת — תאומים בת דך.
 סוף סוף תישא לחיצוניותך, דשת
רבה. הצלחה עבורך יהיה והשבוע פרי,
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 שעליך שהמעשה למרות
— נעים אינו לעשות

 תניח ואל אותו עשה
להימשך קוו לסטטוס

הגדו הקניה סוף. בלי
 את תוכיח שעשית לה

 כהשקעה השבוע עצמה
הרו היחס מאד. נבונה
 לא שלך הבוס של מנטי

בעבודה. אותך יקדם _____
אותו, לעודד במקום

 אישיותך, בשיפור מירצך את השקיעי
 השתלמות לימודי מיקצועית. ובהתקדמות

 החברה מחיי מנוחה קצת וגם לך, יזיקו לא
מנהלת. שאת המידה על יתר הסוערים
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 החיים את לוקח אתה
 ברצינות, מדי יותר
 נסה צורך. ללא ונפגע

 שהחיים ממה ליהנות
לד והפסק לך, נותנים

 חבעייה לעתיד. אוג
 המטרידה החמורה

 בקרוב, תיפתר אוהד
אך השבוע, לא אמנם

________ יש- המצב עתה כבר
 הקוסמת ההצעה תפר.
 רצינית, איננה לקבל אם שוקלת שאת
תמורת לך שיש מה את תסכני ואל

החד ההבחנה כושר ברור. בלתי עתיד
הנכונה. הדרך את למצוא לך יסייע שלך

* ¥ ¥
לר לאנשים מניח אתה

 נטייה לך ויש עליך, כב
ב הגורל את להאשים

 על מביא שאתה צרות
הת ידיך. במו עצמך
 היא גבר. והיה אושש

ב האחרונה ה האש לא
 לה תניח ואל חייו,
החיים, את לך למרר
מקו על אותה העמד

 תיווכח ולהפתעתו מה,
 נבונה כספית השקעה בו. תישאר שהיא
 ישתפר. הכספי ומצבך פרי, השבוע תישא

 גם תבוא קרוב ידיד כלפי שגילית הנדיבות
 — בתולה בת גמולה. על השבוע היא

תתגשם! — מזמן חלמת את עליה הנסיעה
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 בידך שיש ממה יותר עצמך על תיקח אל
הטו הדרך זו כי לבצע,

 להצליח לא ביותר בה
 כי זכור כלום. לבצע
 לאיש, דבר חייב אינך
האש לרגשי תניח ואל
 כלפי חש שאתה מה

 את להכתיב ותיק ידיד
 קצרה חופשה תגובותיך.

 בסוף לך צפוייה ונעימה
 כוח תצבור בה השבוע,
בעתיד. שיידרש למאמץ
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 לא במקומך איש לעצמך, ונעזור לא אם

 והתחל בידיים, עצמך את קח זאת. יעשה
 בכיוון משהו לעשות

 כבר חושב אתה עליו
מ תהסס אל רב. זמן

נועזת, ביוזמה לנקוט
ההצ את לך שתביא

תוכ קיווית. לה לחה
תצ הרומנטיות ניותיו
 לזמן להידחות טרכנה

 של בסופו אך מה,
לך. ישתלם זה דבר
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להת הפריעה כה שעד הטבעית, צניעותך
,, שו־ אתה אליה קדמות

 על סוף־סוף תבוא אף,
 אליך וההערכה גמולה,
 מלהח־ תהסס אל תגבר.

 חשובות, החלטות ליט
הטב שיפוטך על וסמוך

תת זאת בכל אם עי.
 בדוק מכריך, עם ייעץ
 עצותיהם, את היטב
 אומנם אתה אס וראה

הנדרש. את לבצע מסוגל
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 תגרום הסתבכת בה הריגשית ההרפתקה
 מסוכנים רבה• אי-נעימות השבוע לך

חמי יום הם במייוחד
ש החיבה ושישי. שי

 מעבידך אליך רוחש
 הצלחה השבוע תביא

 והתקדמות צפוייה, לא
 גדי בת בעבודה. רבה

הסרטן. מבן הזהרי —
 נראה שהוא למרות
מזיק, ובלתי תמים

נשק. בידיו תתני אל

¥ ¥ ¥
 אתה או השבוע, תשתפר הפיסית הרגשתך

 קח למנוחה. זקוק עדיין
ה מהבילוייס חופש לך

 אותך שהעסיקו סוערים
 המין ומבני לאחרונה,

נסי לך צפוייה השני.
תוצ שתביא קצרה עה

 אל מאד. נעימות אות
 של בעניינים תסתבך
 אתה אם אפילו אחרים,
 זאת. לעשות מתבקש
בסבלנות. נא התאזר
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 די- על מדי יותר משפיע ממן קשיש אדם
 שתגלה הזמן הגיע מעשיך. ועל עותיך

 ושתיקח עצמאות יותר
ה לידיך. היוזמה את

ב המתוחים יחסים
 ותזכה ייפסקו עבודה

 מכתב יחסית• לרגיעה
בקרוב אלין שיגיע

ישנה, ידידות יחדש ___ ___
 נסיעה בגלל שנפסקה
 דגים בת ארוכה.
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)34 מעמוד (המשך

 הוא הג׳אמבו. של הראשונה במחלקה נעים
 השקה ממנו ליהנות וכדי אוכל, הזמין
 כאם- כן, לפני לבן. וביין אדום ביין אותו

 כדיז׳סטיב, כן, אחרי ויסקי. קצת ריטיב,
ה היה להון, הון מן וכך, קוניאק. קצת
 לניד המטוס כשהתקרב שיכור די בחור
יורק.

תלבוש את בר־לב לבש הנחיתה לפני
 ירד פסי־הזהב בכל מקושט הטייסית. תו
 אותו, שהטיס הצוות בחברת המטוס. מן
 קו על להגן דאגו שכולם ואשה, איש 24

בר־לב.
 הגירסה גירסות. שתי יש ההמשך על

 התנדנד שבר־לב אומרת בית־הילל של
 כך צד. מכל בו תמכו דיילים ושני קצת,
 והגיע והמכס, הדרכונים ביקורת את עבר

בבית־המלון. למיטתו בשלום, אך בקושי,
 זוהי כי ונדמה — בית־שמאי גירסת
המעו בבית־המידרש השלטת האסכולה

פר כמה עוד זה לתיאור מוסיפה — פף
 ביקורת על הקברניט הקיא כאילו טים,

 למהומה גרם המוכסים, ועל הדרכונים
 חאלד ליילד, ורק ,בביח-ד,נתיבות כללית
שלמה. תהיה שהשימחה כדי חסרה היתד,

חון ט בי
א לי צב עירו□ ב

 תמוגות-עירום,״ לתזות ״אסור
 שהופצה חדשה; הוראה קובעת

צה״ל יחידות כין
 צבאי מחנה כל המאפיינים הסימנים אחד

גע של תמונות הוא בעולם מקום בכל
 בלתי־ בלבוש או בעירום חינניות, רות

החיי חדרי את המעטרות במייוחד, צנוע
 הם הצבאיים. מועדוני־הבידור ואת לים

 ושימי ציבעוניות של קל גוון שמעניקים
 טוב קצת לחיילים ״ועושים חת־חיים,

חיילים. -שמסבירים כפי הנשמה,״ על
 בצבא־ההגגה־ זה, משבוע החל אולם
 תמונות־עירום לתלות יהיה אסור לישראל

 ומועדונים חדרי־חיילים של הכתלים על
 הקירות יתכסו הסתם מן בסיסיים. צבאיים

 בפלקאטים או צבאיים בחוזרים החשופים
חיי בין צה״ל שמפיץ אחרים, תעמולתיים

ריקים.״ יישארו הקירות שפשוט, ״או ליו.
 שהופץ בחוזר כיתד• הוא המחנה

 מטעם צד,״ל, יחידות בקרב שעבר בשבוע
 כוח־אדם־פרט באגף ומשמעת מישטר ענף

הפוג הפעולות ״אחת השאר: בין נכתב,
החיי מן חלק של בהשקפת־העולם עות
 (לרבות תמונות־עירום תליית היא לים

 הטוב בסדר פוגעת אשר וצילומים), ציורים
ובמי-שמעתו.״ הצבא של

משר בצה״ל כי נאמר, החוזר בהמשך
ה אשר שונות השקפות־עולם בעלי תים

 בו, נכתב ״לכן,״ ביתם. גם הוא מחנה
 העלולות פעולות מביצוע להימנע ״יש

מהחיי מי של בהשקפת״העולמו לפגוע
לים.״

 דיברי-ההם- לאחר טרור.״ ״מיסדרי
 ״אסור :החדשה ההוראה באה הארוכים, בר

 אמנותי) עירום (גם תמונות־עירום לתלות
 שבהם המקומות ובכל במחנות, במיתקנים,

 נקראו היחידות מפקדי חיילים.״ מתכנסים
 תמונות, לתלות שלא לפיקודיהם להורות
 קודם שניתלו התמונות להסרת ולדאוג

ההוראה. למתן
 בבסיסים נערכו האחרון השבוע בסוף

 מיסדרי-מפקד וקידמיים, עורפיים רבים,
הח ההוראה אם לוודא שנועדו מיוחדים,

 השבוע במהלך החיילים בין שהופצה דשה,
קויימה. אכן האחרון,
 :הארץ במרכז המשרת קצין, סיפר

קפד מיסדרים לערוך הוראות ״קיבלנו
 עשו במגורי־קצינים׳ עצמנו, לנו ניים.
 מהקירות לנו תלשו מיסדר־טרור. ממש

 תמונה כל אלא עירום, תמונות רק לא
הת את מחייכת. ,חתיכה׳ בה שהופיעה

השאירו.״ המכוערות של מונות
 ומיש־ מישטר ענף דתיים• תלונות

 שכבר ההוראה, את להוציא החליט מעת
חיי ביו רבה התמרמרות מעוררת עכשיו

 קיצוניים, דתיים של שקבוצה אחרי לים,
 לגיוס הרפורמה במיסגרת לצבא שהתגייסה

 יום־הכיפורים מילחמת לפני שעד חיילים,
 הם בתופעה. נתקלה לצבא, גוייסו לא

 הרמטכ״ל את כוח־אדם, אגף את הציפו
 ש־ על בתלונות נציב־קבילות־החיילים ואת

 את למלא לנו ״מפריעות תמונות־העירום
 במרכז צד,״ל במחנה הצבאית.״ חובתנו
הקבוצה, חברי מרבית הוצבו שבו הארץ,

 להביא במגמה התגייסו ״הם כי מספרים
 התיד־ גם זה לצבא. הדתית הכפייה את
 המבקרים מרבניהם, מקבלים שהם רוך

 תכופות.״ לעיתים אצלם
 רק הן תמונות־העירום על התלונות

 דתית. קבוצה אותה של הראשון הצעד
 מוסרי. יותר יהיה אולי הצבא ״עכשיו

 להסתכל ובמקום גבוה, יהיה הכקוראל
 וקצינים חיילים בתמונות־עירום, היום כל

 בבית־הכנסת,״ יותר ויבקרו לעבוד יתחילו
ה צעיר, חילוני קצין לעגני בחיוך אמר

זה. בבסיס משרת

□ אמני
ס זה מ■ מבו * קולו

 הדמות הוא דרי איציק הישראלי
 מאחרי המסתתרת המיסתורית,

,חמש:; להיט״זהב,
והיפאגים הצרפתים את

 גר הים, ממעמקי שזינק נצחי, ״נוסע
 יש זקן, לו יש גיל, לו אין העולם, בכל

 שירים.׳ ושר גיטרה על מנגן משקפיים, לו
הידד היחידות הן אלה מוזרות עובדות

פז ואביבה לוי שוקי
אימפריה הוא הזוג

וב באירופה רדיו מאזיני למיליוני עות
 את התקליטים מדוכני חוטפים אשר יפאן,

קולומבוס. :עלום־שם זמר של תקליטיו
 ה״ הטריק מאחרי ♦ מיסחרי תכסיס

ש ישראלים חבורת עומדת הזה מיסחרי
 גם הפליאה ולמרבה באירופה, חיל עושה

 בפאריס. דרך־קבע מתגוררים הם ביפאן.
 אל ומתרוממים גיחות עורכים הם משם

אי בגרמניה, מיצעדי־הפיזמונים מרומי
ישראל. וגם שוודיה בלגיה, טליה,

 של לבבות השובר קולומבוס, מיהו
 החלב? דרכי הזהב בלהיט שש־עשרה בנות

חלקים. -שני יש לתשובה
 מזמן־מזמן, הישראלי הוא הזמר-ללא-שם

אבי הרקדנית עם יחד אשר לוי, שוקי
 את אחדות, שנים לפני הקים, פז בה

 אחיו* עם יחד ואביבה. שוקי הצמד
ה את לכבוש יצאו הם איציק, אמרגנו

 יצחק מספר ״כיום,״ זאת. עשו והם עולם.
 אימפריה. הם ואביבה ״שוקי לוי, (איציק)

 הם ובצרפת. ביפאן היא הצלחתם עיקר
מו ותקליטונים, תקליטים עשרות הוציאו
וב בגרמניה בצרפת, בטלוויזיה פיעים

בהופעותיהם. קופות 'ושוברים יפאן
 קולומבוס. היה הגאוני הרעיון ״אבל
ו באולפן־ההקלטות, ואני, שוקי ישבנו,
להק לא למה בראש. הרעיון עלה פתאום

 מי יידעו לא פשוט שאנשים שירים ליט
 הדימיון, את מפעיל מסקרן, זה י אותם שר

 היה זה תקליטים. לקנות רצים ואנשים
 ביוגראפיה הפצנו הקלטנו, שתיכננו. כפי

 לח־ רצו ואנשים הזמר, על שמיימית קצת
נויות־התקליטים.״

יצ- שד והפרצוף שוקי קול הקול
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2029 הזה העולם


