
במדינה
רכי אדם ד

? דן אבנר מוחרם למה
 דן אבגר זבדרן־חקיין

 תחנות־ אך נלהב, קהל־אוהדים
מקיומו מתעלמות השידור

 וצועק בדיזנגוף עומד ״מוכר־העיתונים
 מת אחד !■שנייה ,הוצאה :צד לבל בקול

 ב־ מת אחד !שנייה הוצאה !בדיזנגוף
 ומבקש אחד, אדם אליו ניגש !׳דיזנגוף
 לעבוד,׳ תן אותי. ,עזוב עיתון. לקנות
 :לצעוק וממשיך העיתונים, מוכר לו אומד

 הבן־ !׳בדיזנגוף מת אחד ! שנייה ,הוצאה
 עיתון לבקש נוספת פעם מנסה אדם

 לי תן אותי, ,עזוב הנלהב. מהמוכר >
 לא האיש המוכר. עליו כועס לעבוד!׳

ו מתעצבן מוכר־י,עיתונים אותו. עוזב
לכ נופל שההוא כזאת, ■מכה לו מרביץ

,הוצאה :צועק העיתונים ומוכר ביש,
 הוצאה בדיזנגוף! מתו שניים שלישית!
 ״ !׳ בדיזנגוף מתו שנים !שלישית

 הבדרן הזה הקצר הקטע את כשמשמיע
צחוק, מרוב מאזיניו מתפתלים דן אבנר

 אבנר שכן רמות. בתשואות אותו ומכבדים
 הוא בדיחות. המספר בדרן סתם אינני דן

 חמישה •ושומע מדבר ״אני חקיין. לכל מעל
 אותם לחקות ויודע בערבית, שונים ניבים

 המדינות יוצאי •מפי נשמעים שהם כפי
 אני בארץ. הנמצאים ערבית, הדוברות

פר הודית, יפאנית, בדיבור לחקות יכול
בפול באידיש, שולט אני מרוקאית. סית,
•מיב־ •וכל שפה כל לחקות יכול אני נית.

מצהיר. הוא טא,״ ״
 מער- .,החומר׳׳ את אוהב ״הקהל

 הקהל •החיקוי. על מבוססים אבנר -של בוניו
 הבדיחות. מן תמיד ולא החיקוי, מן צוחק
שבמ קזבלאנקה יליד )26( דן בפי אולם
 הקל הבידור בימות על המסתובב רוקו,
 רבות טרוניות יש •שנים, חמש מזה בארץ

 לא־ המזכירות מוצא,״ בגלל ״החרמה על
 סרוסי, ניסים הזמר של טענותיו את במעט
 על־ידי החרמתו על דרכו בתחילת שקבל

מוצאו. בגלל רשות־ד,שידור
ערשה. שאני הדברים את אוהב ״הקהל

 על איננו מעביר שאני שהחומד יודע אני
 כותב אני החומר דוב את גבוהה. רמה

 אחד אף — הפשוטה הסיבה מן בעצמי
 לא למעני. לכתוב היום מוכן לא בארץ י

 משמיעים לא כי טוב, חומר לי כותבים
המעגל. נסגר וכך ברדיו, אותי

 זהו תקליט. הוצאתי חודשיים ״לפני
ש הראשון והחיקויים המערכונים תקליט

 עצמו. בכוחות הבדרן על־ידי בארץ הופק
 מייד אחד. גרוש התקליט מן הרווחתי לא

״הקל מפיצים החלו לשוק הוצאתו אחרי
 תקליטים בצורת התקליט, של לבנות׳ טות

 נחטף התקליט ,לבנות׳. וקסטות ,לבנים׳
 ממשיכים ברדיו אבל טריות, לחמניות כמו

אותי. להשמיע ולא ממני להתעלם
 שדרני אחרי להתרוצץ לי נמאס .״כבר ,

 גאון, לא אני תוכניות. ועורכי פיזמונים
 מאפשרים ולא אותי להכשיל מנסים אבל

 ■שלי.״ הקהל ולטובת לטובתי להתקדם לי
הופעו לוח תשומת־לב״. ״קצת

בדיס מופיע הוא עמוס. אבנר של תיו
 במיסגרת גם אך ובמועדוני־לילה, קוטקים
 בקרוב כדבריו. יותר,״ ״רציניות הופעות

ולהש חדשה בהצגה להופיע עומד הוא
 ג׳זרג׳ של בבימויו חדש, בסרט תתף

עובדיה.
 אולמות. וממלא אנשים, מצחיק ״אני

 מצד תשומת־לב למעט זכאי אינני האם
 שואל ארצעי־התיקשורתי״ על השולטים

 צה״ל, בגלי ■וגם השידור, ברשות אבנר.
 לא ״,,אולי •מוחרם. דן -שאבנר מכחישים
 למרות גרוע, -שהוא בגלל אותו משמיעים

הבי צרכני קהל מרבית שאוהב מה שזה
 בגלי פיזמונים תוכניות עורך הודה דור,״
צה״ל.

 •מ־ יותר קשות יהיו שלי ,״המילחמות
 אבל יודע. אני' •סרוסי, של מילחמותיו

 של זה לחלק ואתקבל לבסוף, אנצח אני
מב אותי,״ מנדה שעכשיו הבידור, עולם
 בעיקר מושמע הוא בינתיים דן. אבנר טיח

 המרכזית בתחנה קסטות לימימכר בחנויות
ל סביב המצטופפים העשרות בתל־אביב.

בתחנה. פקקים גורמים חנויות,
 דן,״ אבנר את מכיר אחד כל ״כאן

 את החוסמים הרבים, חסידיו מצהירים
המידרכה.

בזישפט
בירושלימ סולדניצין

 בכד עוסקים ברוסיה
 בארץ הקד״״ב♦ אסירי

אחד כד מוזמן
ל הפקולטה מורי החזיקו לא מעולם

 באוניברסיטת ולמדעי־הטבע מתימטיקה
 מרתק משוכפל טופס בידיהם ירושלים

רומן־בלשים של לעמוד דמה הוא יותר.
 של המפורסם הרומן מן לקטע או —

הראשון. במדור סולז׳ניצין, אלכסנדר
 דויד הפרופסור על־ידי -שחולק החוזר,

 רשימה פירט ועדת־המחקר, יו״ר גדטנר,
 שמישטרת־ מחקריים, נושאים 30 בת

 מהם מאחדים בפיתרונם. מעוניינת ישראל
ב בזכויות־האדם פגיעה בבירור משתמע
ישראל.

רבים שטחים על משתרעות השאלות
 סולז׳־ אסירי של מחקרם בנושא החל —

 (״השוואה הסובייטית הבולשת בכלא ניצין
 וזיהויים בני-אדם, קולות של אוטומטית

 הריח, על-פי אדם בזיהוי וכלה הקול") לפי
 וקריאת הפגנות לדיכוי חדשים אמצעים
 שנותרו הסימנים על־פי אדם של מיכתביו

בפינקסו. הבא בעמוד
 פירוט ועקבות. מיסמכים זיוף

מד חומר־קריאד, מהווה הנושאים שלושים
:סירטי־מתח לחובבי תה

 פיסיקליות כימיות, שיטות לפתה •
החשו מיסמכים גיל לקביעת אחרות, או

כמזוייפים. דים
מחי להבחנת ומכשירים שיטות (א) •
המודפס או הכתוב ושיחזור גייר, על קות
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מס לחשוב טורח אינך
 ואינן עתידך, על פיק

 את נכון באופן מנתח
 שהגיעה האינפורמציה

 מ־ תהסס אל לידך.
 בן־זוגך עם להתייעץ

 שמור עבודה. בענייני
 הגדולים ההישגים על

לאח הגעת אליהם
 בת תפטפט. ואל רונה,
 שאי-אפ- זכרי — טלה

 הזהרי הזמן. כל כולם את לרמות שר
 פן מעשייך, את היטב ושקלי בדברייך,

 שינת״ כדאי גדולה. לצרה תיכנסי
שלן. העתיד על ברצינות לחשוב חילי

* * +
הצ לך יוצעו השבוע

 אך מאוד, קוסמות עות
 כל היטב שתבדוק כדאי
 תוכל ושלא מהן, אחת

 אריה מזל בן בך. לחזור
 כידיד השבוע יתגלה
ש מכפי טוב יותר

מתי״ את הרוג חשבת.
 בעזרת הנפשית חותך
לטייל, צא פיזי, מאמץ
 ופלרטט בספורט עסוק

הזה. השבוע במשך שתוכל, כמה עד
+ * *

 כל״כך שקל תחשוב אל
 צריך לליבה. להגיע

 לפתה בשביל להתאמץ
 שהיא עוד מה אותה.
 אתה כמה עד מבינה

 בן על והיפבפך. רב־צדדי
 אחריה לחזר תצטרך
 לה להראות — ובעיקר

מסו כה אינן כי שוב
ש בפי ובלתי-יציב בן

תאו לך, חוששת. היא
קונה. שאת לפני היטב בידקי מה,

 <מ4י
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הדב . את לראות נסה
מב מנקודת גם רים
 ואל האחרים, של טם

 הגורמים מעשים תעשה
עג אליך הקרוב לאדם

 טוב רצון גלה נפש. מת
לעבודה. חבריך כלפי

ה בסוף קצרה נסיעה
ה את לך תביא שבוע
 ותסייע המיוחלת שלווה

מעי בעייה לפתור לך
 הצלחת שום לך ממתינה לא השבוע קה•

 את לנצל לך שכדאי כך בולטת, חברתית
־ הקרוב. בעתיד ישתפר שהמצב סימנים

* + *
 ותראה, סביבך הבט

 חבה טוב. בי בעצם,
להת בדי שבת ליום
 או ג׳ ביום לפעול. חיל

 לאחרים תתן אל ד׳
 לעניי- אפם את לתחוב

בוויכו תרבה אל ניך.
 בהם תתריס ואל חים

 גם — הצודק שאתה
 ברוב כך, יהיה כשזה

 בשבוע ימות־השבוע.
 ןגף תחמיצי אל זה

ואל לביאה

לי 21 ו  - בי
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 מעניינת פגישה
היוזמת. להיות להסס לך

* + *
בי על חושב אתה אם
בע קצרה חופשה לוי

 הזמן זה הקרוב, תיד
ה את לתכנן המתאים

מעשי. באופן פרטים
 לחופשה שתצא מוטב

אנ קבוצת בחברת זו
 ותניח מצומצמת, שים
התיכ־ מלאכת את להם
התאריך. וקביעת נון

 שאתה רשמי מכתב
 לך יגרום השבוע, בסוף לקבל עלול

וכלכלית. כספית מבחינה נעימות אי־
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 השנים כל אותו שחשבת מישהו
 כאוייב השבוע יתגלה הטוב,

 על־מנת לכל המסוגל
 בעיני אותך להשמיץ
 שניכם. על הממונים

 תקרס מצידך התאפקות
 היזהר לכן ענייניך, את

 בלתי לדחפים מכניעה
 בנסי־ הרבו מרוסנים.

 סיכוי לכם יש שם זה,
 בשבוע לעיר מחוץ עות
שיש אדם לפגוש טוב
 המשך על לטובה פיע

 לכן — הוא זהב הנוצץ כל לא חייכם.
 מבריק לב הנראה זה מפני הישמרי

 כברו, תוכו אין זיכרי, בחברה. ונוצץ
לכספך! אלא מתכוון, הוא אליך לא

* * *

ביו פורה שבוע צפוי — עקרב מזל לבני
 לכם יציע הבוס תר.

מאוד, מעניינת הצעה
 קבלו אותה. תדחו אל

 למלא והשתדלו אותה
 הצד על דרישותיו את

 לכם ישתלם זה הטוב.
 רציני סיכוי לכם ויש

 בת לך, בדרגה. לעלות
 השבוע ייגרם עקרב,

 מצד קל מפח-נפש
אליך. הקרוב אדם

* ■¥■ *
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ר 22 ב מ ב ו נ ב

 בפניך יעמדו השבוע
 כד להתאמץ יהיה ועליך
 קשת בת ויכולתך. רונך

 להסתבך שלא הזהרי —
העלו רגשיות בסערות

 לאכזבה לך לגרום לות
 ב־ תנהגי אם ודיכאון.

 מהר־ תפיקי קור־רוח,
 הרומאנטיות פתקאותיך

ש הסבל במקום הנאה,
 עד חלקך מנת היה

 כל את תקבלי אל עתה.
 מסיני, כתורה דבריו

שמסתתר מה את להבין ונסי

ר 20 א ו נ י  - ב
ר 18 א רו ב פ ב

■¥• * *

יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
בטבע, מרגוע למצוא

ובד חדשים, באנשים
 שבוע זהו יפים* ברים

 מוקדש להיות שצריך
ול לעבודה חצי־חצי,

להסתכ בייחוד בילוי,
 בתערוכות ביקור לות,

תש אם בזה. וכיוצא
 הזמן בל את קיע

 התחומים משני לאחד
 תמשיך אם תינזק. —

לן. לזקוקים נזק תגרום — לדאוג
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 חדשים, אתגרים
\ כש־ את להוכיח'

• * * ־ י

 ־ בנובטבי 23
ר 20 ב מ צ ד ב

מאחוריהם.

 המיק- במאבק חדש פרק פותח א׳ יום
 מסביב להסתכל תדע אם האישי. או צועי

 לשקול שתקפוץ, לפני
 האפשרויות כל את
להתנגשו להיכנס ולא
 לן יש — עקרות יות

לבת. להרחיק סיכוי
בהי נערה עם פגישה

 אותן תוביל שיער רי*
תצ מביכה. לבחירה

ומהר, — להחליט טרך
הזדמ תפסיד אחרת

 גדולה רומאנטית נות
השבוע. ארוכות מנסיעות היזהר מאוד.

* * +

 נימרץ איש שאתה יודעים כולנו כן,
 לך למה אבל ותקיף.
 כשהיא זה את להפגין

ה מסכימה? בלאו־הכי
 ולא הניצוד תהיה שבוע

 לא אתה אם הצייד,
 מוטב — בכך רוצה

 פגיעה מאהבה. שתתנזר
 אותך. מזעימה בכבודך

ה כוונת להבליג. נסה
 חמורה כה אינה יריב

לבן. לבשי לך. כנדמה

2034 הזה העולם


