
אנשים
 הרחק שלו, הרשומים במקומות

הראשונה. השורה מן
 תוכנית שהופסקה לאחר 0
 דויד המשורר של הרדיו

 אותי, לעניין נסה בוא אכידן,
 את להמשיך אבירן החליט

 הוא פרטי. באופן התוכנית
 להתקשר הרחב לציבור מציע

 לעניין ולנסות טלפונית, לביתו
חוד דמי-מיינזי תמורת אותו,
 ואשר׳ המטלפן לו שישלם שיים

השיחה. אורך לפי יחושבו

 כוחות־ שלושה של בעוצמה
 למנוחת מפריעים שרעשיו סוס,

 מייצג בר־שביט את שכניו. כל
ה מעורכי־הדין אחד בתביעה
 והיקרנים המפורסמים וותיקים,

 פו״ אהרון במדינה, ביותר
 בר־שביט •של מכריו לוגסקי♦

 ״איך מלחקרו: חדלים אינם
 לעצמך להרשות יכול אתה

 ״1 יקרן כל-כך עורך-דין לשכור
 אחת בדירה מתגורר פולונסקי

 מרעש הוא גם סובל מעליו,
 שירותיו את ותרם הגדול, המזגן

 בשכן להילחם כדי המישפטיים
הטרדן.

 האי- הקולנוע כוכבתקרדינאלה קלאודיה
ביל ,37ה־ בת טלקיה

 פס־ הסרטים מפיק החדש, ידידה בחברת בתוניס, חופשה תה
 כי הוכיחה עשר, בן לילד אם שהיא קלאודיה, סקיטיירי. קאולה
 היא למחצה עירומה להציג. מה עדיין לה יש שנותיה, למרות

 במקום העיתונות צלמי הופיעו כאשר החופים. באחד השתזפה
ידיד. של סירה אותה אספה שם המים, אל מפניהם נמלטה היא

הו מס-ההכנסה חוקרי 01
 לאוסף מוצלחת בדיחה סיפו

 גדעון השחקן של הבדיחות
 במיסגרת עתה המופיע זינגר,

 אנשים בהצגה בימות תיאטרון
 שבוע לפני מאד. חשובים

 בהעלמת כחשוד זינגר נעצר
 בארץ מם ■ואי־תשלום הכנסות

 בחו״ל. מהופעותיו הכנסותיו על
 שב בערבות, ששוחרר אחרי
 ערב מדי הבמה. אל זינגר

 את הקהל לעבר זורק הוא
 במיקרה יש ״אולי :השאלה
ה ?״ מעלים־מס איזה באולם

צחוק. מרוב שואג קהל

 אל שהגיע אחר שחקן 0!
של הוא המיישפטית הכרוניקה

 הבימה, איש כר־שכינז, מה
 שהגיש אחרי בפירסום שזכה

 משכניו, אחד נגד צו-מניעה
מזגן הפרטית בדירתו שהפעיל

 גדגנר יופל הצייר 01
 מי של ובן־עירו בן־גילו הוא

 תל- של חיי־הלילה מלך שהיה
 זיל־ (״קובה״) יעקב אביב,

 שבועיים. לפני שנפטר ברינג,
ב ליבו עליו כטוב השבוע,
 קובה את ברגנר הספיד וויסקי,

 שלא ״לאן :מקורית בדרך
 הגיע שקובה מצאתי — הלכתי

 — לארץ כשעליתי לפני. לשם
 הלכתי כאן. היה כבר קובה

 ופגשתי — בר באטום לשתות
 האמת לעולם אפילו קובה. את

לפני!״ הגיע הוא

 הטובים מידידיו אחד 0!
 ובעל־הפאב האדריכל קובה, של

ל החליט סגל, דג! לשעבר
 במועדונו לזיכרו, מסיבה ערוך

 קיט־קט. קובה של האחרון
 לאמנים שפנה למרות אולם

 מידידידלשעבר רבים, ושחקנים
 לארגן דב הצליח לא קובה, של
 שמרביתם משום המסיבה, את
 החליט סגל אולם לבוא. רצו לא

 קובה של זיכרו את להנציח
 עתה מתכנן הוא בכל-זאת.

 על שתוצב מפוארת, מציבה
 השלושים ביום קובה של קיברו

לפטירתו.
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הסב דרוש אלא — באפלה לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב

 הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע רים,
 קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה אם

העיסקי. לעניינך מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם נוח. ויותר

 דמיונך. את ומעוררת חושיך עד מעיבה הרחוק העבר מן דמות עם פגישה
 מסוג ויצירה בחייך תמורות לתכנן ליצור, לחלום, :לעתיד זאת נצל
 לדיכי או לריגשות־יאוש תיכנעי אל היוצרים. בין אתה אם לגמרי, אחר
אוהבת. שאת אדם עם התקשרי אופי. של לא זמן, של עניין זהו דוך.

1ווה
־ כאףריל - :מרס ! ?0 1 2י

האומיס
 אשר כל י בריאותך. היא בן־תאומים, השבוע, במרכז העומדת הבעייה
 מסוכן — בה לפגוע העלול תעשה אשר כל מצויין. — לשיפורה תעשה

 הביטוח פוליסת את תזניח ואל שיגרתית. לבדיקה לרופא, גש הרגיל. מן
 ה־ במישור גם הפתעות לך נכונו והאמנותית. העיסקית הצלחתך בגלל

בכבוד... זה מעניין שתצא לקוות תוכל הכנסה...! מס אך — פינאנסי

 משהו לבריאות. או לעסקים שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 בסימן זה בשבוע מצוי מזלך שימחתך. על להעיב עלול באש הקשור

 שיולידו במשפחתך, ילדים עם הסתבכויות גם לך יהיו להבה. של
 מקור״ לך נשקף יכאילו לך וייראה ייתכן ההורים. בין חריף ויכוח

תוכנית. כל היטב שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר מבטיח הכנסה

 ביתרון אותך תזכה אלה, בימים שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 מעשי, ביטוי לידי עכשיו הבאים לרעיונותיו אחרים לשכנע ובכושר
 עשויה שתפגוש דגים ממזל ידידה שלם. בלב בהם מאמין שאתה בתנאי
דת. על בשיחותיו להיסחף עלול אתה מעניינת. שיחה אשת לו להיות

 מסוגל אינך אבל זאת, יודע אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
האח את פזר כך, משום ממך. הדרוש המאמץ מלוא את להעריך עדיין
 אונך כל את תשקיע אל השבוע. ימות כל על-פני העבודה ואת ריות
עדיף. מה. להחליט תידרש יחידה. בנקודה כספך כל ואת אחד, ביום
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 שינויים או מסעות לערוך שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 היית בה לזו דומה מיסגרת־חיים על לשמור תוכלי אם מרחיקי״לכת.

 מוטב — לא אם הבעיות. על במיקצת תקלי חדשים, בתנאים כה, עד
להג לא — העיקר בעל־שיקול. איש של שיפוטו על לחלוטין שתסמכי

נדירה. הזדמנות לך מגיש הבא א׳ יום לריב. ולא דבר בשום זים

 ירח, לאור שיחה :דבר אין למפח־נפש. לך יגרמו סוערים דיעות חילוקי
 יגרום שזה אפילו יתכן אין־הכר. עד המצב את תשפר השבוע, באמצע

 שישי ביום תעשי אשר קנייה ביותר. רציניים למימדיס הקשר להתלקחות
ידידותייך. של מרכילותן הישמרי חדשה. להיכרות אותך להוביל עשוייח
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 חלקי עליך ליפול יכולים בהם למקומות־עבודה להיכנס לא תיזהר אם

י עבודה תאונות או הדרכים בתאונות להסתבך ולא מכונות  יעבור -
 בקצב שינוי אך תקינה, לא עדיין בריאותך רב. בשלום השבוע, הכל,

מחודש. לאדם אותך יהפכו צורך כשיש שינה והרבה דיאטה מעט החיים,

 שבועיים תוך : הגיע זה סוף־סוף ומרורים, אכזבות רצופה שנה אחרי
מל תיזהר רק אם בהתאם. ויחס לשכר וזוכה בדרגה, מועלה אתה
 תהיה הבאה בדרגה שהעלייה ודאי אז כי — ימלוך״ כי ל״עבד הפוך

 טלפון שיחת משכנע. יותר הרבה אפקט ובעלת קרובה, יותר הרגה
הבא. בשבוע פרי תישא אחרת, מעיר מישהו עט שעבר בשבוע שקיימת

זני
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 מפתות, הצעות לך המציעים אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 בצרות שקועים שהיו מכס לאלה כלכלי, שיקום תהליך יתחיל השבוע
 אינו א׳ יום ג׳. יום ובמיוחד השבוע סוף טוב ביחוד רציניות. כספיות
 להמר תוכל אך ערנות. השפעות מדי יותר בו יש :לרומאנטיקה מתאים

זה. ל״עסק״ מתאים בזמן לפעול רק עליך האהבה. בשטח מוצאי־שבת, על

 ולחלום לשבת עוד תוכל זמן כמה לבטלנזת! קץ לשים עליך השבוע
 מגש על לך המוגשים דברים אותם את אפילו לעשות ומבלי בהקיץ,
 שבועיים־ בעוד ובינוני; קצר לטווח לתיכנון מצויין שבוע זהו הכסף?
 סילוק על הקפד ובלתי־רגיל. נמרץ ובקצב למעשים, לעבור תוכל שלושה

 בן היזהר: אך זטורדניים. קטנים חובות ושלם הדרך, מן מיכשולים
עליה. לשמור תדע לא אם בשטח, לצוץ עלול מסוכן מתחרה :דגים


