
אנשים
 מה לאחר־מכן לברר ארמון,

 שאילצו החשובות הסיבות היו
שחת דיון לעזוב וייצמן את

 כי לו הסתבר לכבודו, כנס ״
 וחצי תשע בשעה יום, באותו
 גתחנודהטלוויז- מוקה בערב׳

 ועזר סרם־מתח הירדנית יד,
 זה סרט להחמיץ מוכן אינו
שבעולם. הון שום בעד

המילחמות, כל זמרת 81
 חלק כבר המכה ירקוני, לפח

מסיבות־הפרי־ של מהרפרטואר
 של הבכירים לקצינים דה

 או תפקידים המחליפים צה״ל,
■תוכ לה יש משירות. פורשים

 מעין לאירועים המוכן מן נית
 נוהגת היא הופעתה בסוף אלה. י

נע שלכבודו האיש את להזמין
 כדי הבמה, אל המסיבה רכת

 הישן בשירה אליה להצטרף
העצמאות, מילחמת מתקופת

 כאשר שלום״. לי תאמר נא ״אל
לתת־ מסיבת־הפרידה נערכה

 שפרש שומיץ, דן אלוף
קציו־צנחניפ-ראשי, מתפקיד

ש שעה ביותר נבוך ח היה
ומרוב הבמה, על יפה ליד ניצב

 ישראל האלוף אל פינייד,
 ״אתה לו: ואמר טל, (״טליק״)

 תמה כאשר !״הל״ז הצדיק
ש המוזר התואר לפשר טליק

 :פינייה לו הסביר לו, הוענק
 נסתרים הם הצדיקים ל״ו ״כל
ידוע!״ צדיק אתה אבל —

שנער בסעודת־צהריים 81
 אריה האדריכל לכבוד כה

הוצ לרגל שרון, (״לושק״)
 הקיבוץ סיפרו של לאור אתו

 אורחי- שני היו □אווזאוז, פלוס
 אברהם שר-השיכון הכבוד
 תל-אביב וראש־עיריית עופר,
 עופר להט• (״צ׳יצ׳״) שלמה

 איחר צ׳יצ' ואליו בזמן, הגיע
ה במבטו כשנתקל בחצי״שעה.

 התנצל: שר־השיכון, של נזעם
ו 1.00 לשעה אותי ״הזמינו

 לפני לבוא אעיז שלא אמרו
 2ב־ הקדמתי בעצם אז ,1.30

דקות.״

 סיפר סעודה באותה 8
 מגדולי כאחד הנחשב שרון,

 הפך כיצד בארץ, האדריכלים
קיבוץ חבר ״כשהייתי :אדריכל

דוויד■ וברוריה יונתן, המשורר של אשתוגבן נורה
 הן בועז, במאי־חקולנוע של אשתו זון,

 ומרבות טובות חברות שתיהן תל״אביב, בנשות מהיפות שתיים
 ונורית הבעלים, ללא במסיבה השתיים בילו השבוע יחד. לבלות
מר נושא להיות ידועה אמנית על-ידי נבחרה כי לברוריה סיפרה

 ללא האמנית בשם לנקוב סירבה הנרגשת נורית בתערוכתה. כזי
מעניינת. תחיה התערוכה שאיתת הבטיחה אולם זו, של רשותה

 יכיל שלא כמעט התרגשות
 תת־אלוף לעברו קרא לשיר.
 מי להב, (״פינייה״) פנחס
 :קצין־תחזוקה־ראשי אז שהיה
 צריך כאן !אנטבה לא זה ״כאן

גבר!״ להיות

נערכה קצר זמן כעבור 8'
 להב, לפינייה גם דומה מסיבה
 כדי בצה״ל, משירותו שפרש

 עיריית ■שירותי כמנהל לכהן
 כהלכה הכין פינייה תל-אביב.

 כאשר שלו. שעורי־הבית את
 ״כל- ירקוני: יפה אותו שאלה

 מה אותי, שמעת הרבה כד
 מוסיקאלי?״ חוש לך יש זה,

 :במקום בו פינייה לד. השיב
ליופי.״ חוש לי יש אבל ״לא!

 התנצל מסיבה באותה 81
 אלוף במסכ״ל, אג״א ראש

 מ־ נבצר כי על לוי, אריה
 מרדכי רב-אלוף הרמטכ״ל,
ב להשתתף גור, (׳״מוטה״)

 בצער,״ לי הודיע ,הוא מסיבה.
 לבוא יכול לא ״שהוא לוי, אמר

 שאול לעברו קרא למסיבה.״
ר כ י  בצה״ל לימדו ״ואותנו :כ

 לא שהדמטכ״ל דבר שאין
!״יכול

 במסיבה העלה ביבר 81
 שירותו מתקופת זיכרונות כמה
 בין בצה״ל. להב פינייה של

ניג־ש אחד יום כי סיפר השאר

ה בנות הודיעו גן־שמואל,
ה את לזבל להן שנמאס משק

 לתכנן מוכרח הייתי אז שדות,
 נדבקתי כך בתי־שימוש. עבורן

הארכיטקטורה.״ בחיידק

 לרגל שנערכה במסיבה 81
 גולן אכיעזר של סיפרו צאת

 בפרשת העוסק סוזאנה, מיבצע
 נכחד, קהיר, ואסירי עסק־הביש

 לשעבר, ראש-הממשלה גם
 האנשים בין מאיר. גולדה
 ידה את ללחוץ אליה שנעשו

מגו דירי הפיזמונאי גם היה
ל דידי סיפר לאחר-מכן פי.

ה זאת אבל ״מצחיק, חבריו:
 את לוחץ שאני הראשונה פעם
ניג אחר־כך גולדה.״ של ידה
 ידיעות עורך אל גולדה שה

 רוזג״ הרצל הד״ר אחרונות,
 ״משונה, לו: ואמרה כלום,

 שאני הראשונה הפעם זאת אבל
 למה מנוסי. דידי את פוגשת

 רע וכותב ■תמיד, מתקיף הוא
אנשים?״ על

מר יחסי-הציבור איש 8
 טוען, שיפמן (״מוטי״) דכי

 ארלו־ את רצח שבאמת מי כי
 אחיו־שלו אלא אינו זורוב
 תל-אביב עיריית מועצת חבר

 על האחראי שיפמן, דויד
 שהפך ״הוא בעיר, התחבורה

 לרחוב ארלוזורוב רחוב את
!״הד־סיטרי

2039 הזה העולם

 תועלת מכך תפיק דבר של בסופו אך שרטון, על תעלה חשובה תוכנית
 אתה רב. זמן לד המציקה בעייה לפתור לך יעזור קשיש אדם רבה.
 עולמך, כל אינה שהיא להרגיש לה תן ללב. מדי יותר דברים לוקח

בהיר. ליבשי עסקיים. בעניינים המידה על יתר עצמך את תשקיע אל
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 כדי בפניך. העומדת הבעייה את מגבירה רק שקעת בה המלנכוליה
 הקשיים בסימפטומים. ולא הרסה בשורש לספל עליו המצב את לשפר

 זר מאדם מכתב רב. לזמן לא אך יימשכו, נתון אתה בהם הכספיים
הפתעות. הרבה תביא אשר השני, המין בן סס מאד נעימה לפגישה יגרום

 תתחלל שלא כדאי וידידיך. מכריך בין לקינאח כנושא תשמש השבוע
 זוגך בת עם המתוחים היחסים שפחות. כמה עליהן ושתדבר ,בהצלחותיו

 לב אל מלב גלויה שיחה לאוניה. שהגיעה שמועה של תוצאה הם
 חלומו. את להגשים אליך קרוב לאדם עזור האווירה. את לטהר תסייע

רומנטית. פגישה לך צפוייה השבוע בסוף — תאומים כת

 במרכז ותעמוד הרגיל, מכפי גדול חוג על ישפיע שלך השיכנוע בושר
 למטרה להגיע לך תסייע זוכה, אתה לה החברתית ההצלחה ההתעניינות.

 את למצוא לך תעזור בוהמית אישיות עם פגישה שואף. אתה אליה
 לדבר במקום — סרטן בת רב. זמן אותך המעסיקה לבעייה הנכון הפיתרון

בידידים. מלהיעזר תהססי אל אותן. לבצע שתתחילי כדאי תוכניותייך, על

(!)!וסיס

 - ביוני 21
לי 20 ביו

 אתה בה הקרירות המישפחתייס. ביחסיו מרגיזים חיכוכים לך צפויים
 תשומת יותר לו שתקדיש כדאי עליך, אהוב באדם קשה פוגעת נוהג
 גמולך. על תבוא ובקרוב פרי, תישא בצרה ליריד שהושטת העזרה לב.
בעצמם. להתגלגל לדברים תני הדבר. אותו הם הגברים כל לא — אריה בת

לי 21  - ביו
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 כספית הצלחה עליך. להעיק יתחילו רב, זמן מזח שהצטברו לחצים
 מהחלטות תברח אל והמתח. העצבנות על אותך תפצח וחברתית
 הרומג־ היחסים מעבידך. של האינטרסים על בנאמנות ושמור חשובות,

[11111)כחול. לבשי באשמתך. שלא שרטון, על יעלו תאומים בת עם סיים
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 לא לעצמך שהצבת והמטרות אותם, שתיכננת כפי יסתדרו לא הדברים
 במיב- בדראסטיות לטפל היא המצב על להתגבר היחידה הדרך תושגנה.

 לך יגרום קרוב אדם מהמקובל. החורגים באמצעים להשתמש ואפילו שול,
 שתאגור ונפשית, פיסית למנוחה הזמן את שתנצל כדאי קשה. לאכזבה

השבוע. לך צפוייה הפתעה — מאזניים בת בעתיד. המתח לקראת כוחות
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 שינח, היא אותך המטרידות הבעיות מסבך לנוח ביותר היעילה הדרך

 ממה לברוח לך תסייענה קרוב אדם של קשות בעיות ומנוחה. ספורט
 כמו לנהוג המשך דראסטיות. להחלטות מתאים אינו השבוע לך. שמציק
מסקנות. ולהסיק רוח בקור המצב את לנתח הזדמנות לך שתהיה עד תמיד,

 שיפוטך בכוח היעזר יסוד. חסרות ולמעשיות לשמועות תיתפס אל
 תתרגש ואל בקור-רוח, עליך שמוטל מה עשה העבר. ובנסיון המעולה,

 לאנשים זקוק אתה כעלבון. בעיניך שנראה ממה הראוי מכפי יותר
אמת, אוזן לך להטות שמוכן מי כל לא אך אותך, שיבינו  רוצה ב

נעים. יהיה לא השבוע סוף — קשת בת טובתך. את

 גם ייתכן במפתיע. לחתגשם עשוייד, ממנה, והתייאשת שכמעט מישאלד,
 לך שעזר לידיד טובה להחזיר האפשרות לך תהיה הקרובים הימים שתוך

 אחרים. של בעיותיהם לפיתרון מהרגיל רב זמן להקדיש תצטרך בשעתו.
בריאותך. מצב את לשפר עשוייה השבוע בסוף מוגברת גופנית פעילות
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 בת עם ומשתפרים ההולכים ביחסיך בייחוד לך, מחכה נפלא שבוע
 מצידך. עידוד לה ושמגיע יכולתה, כמיטב עושה שהיא זכור זוגך.

 תניח אל בטוח. ללא חשבת אותו ממקור פיננסית הצלחה לך צפוייה
 כי ובנאמנות, במסירות לעבוד והמשך ראשך, את לסחרר להצלחה

התכלת. בצבע לבשי דלי. לבת עליז שבוע לך. ישתלם זה דבר של בסופו

 לפני התחלת אותו המאבק לכיוונך. לנטות מתחילות המאזניים כפות
 מלנהוג תהסס אל עצמו. את יוכיח רבה, כה בהעזה מיספר, שבועות

 הרומנטי במישור זכויותיך. על תוותר ואל זאת, דורש כשהמצב בתקיפות
להדאיגך. עלולות כספיות בעיות מהרגיל. גדולה הצלחה לך צפויה
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