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 המקום את שתפס הישראלי
ב במיקצועו בעולם החמישי

 כשהוא מונטריאול, אולימפיאדת י
 ואוסף בת־ים בחוף משוטט

ל כשנשאל ריקים. בקבוקים
 שהוא וייץ, השיב מעשיו, פשר
 לו ואין מרוסיה חדש עולה

 ״אני :בארץ קרובי־מישפחה
 בווינגייט לאימון להגיע צריך
 אז לשם, לנסוע כסף לי ואין
 למכור כדי בקבוקים אוסף אני

בסופרמרקט.״ אותם

 גם הוזמן טכס לאותו ■
 יצחלו השידור, רשות מנכ״ל

 כראש תפקידו בתוקף דוכני,
כש יפה. לצרץ־ישראל המועצה

 מוצא הוא כיצד ליבני נשאל
 זה מסוג לטכסים לבוא זמן

 צ׳יצ׳: על בהצביעו השיב,
לא?״ לשנת־בחירות, ״נכנסנו

 דויד מפיק-חסרטים ■
מחזיק גולדשטיין (״דידי״)

מת- הוא שבה בלונדון, דירה י

11)1 |! ,110 באחרונה שנעצר הוותיק, השחקן *1
■ * •* י י - " י■ * * י  ואחזקת הכנשות בהעלמת כחשוד *
 מס־ההכנסה אנשי שערכו הפשיטה נגד התקומם בביתו, מטבע־ור

 בר- הסביר יקרות, תמונות מוקף בבכי, ממרר כשהוא דירתו. על
 לפני עוד מפורטמים מציירים שאספתי תמונות ״אלה :לינסקי
 ומוציאות הרבה, שוות האלה התמונות עכשיו המדינה. הקמת

 ברחובות וישנתי רעבתי מחיי שלישים שני העיניים. את לאנשים
מיו בהקדשה לי כתב חמאירי אביגדור אפילו תל״אביב.

 מלגלג / שכמוני הוא אחי כי / העליז ״הדלפון :אמר בו שיר חדת
חרוזים.״ לי אין יותר / וזוזים ארמון לחוסר / עוני לכל

 מפהד של מינויו למחרת ■1
 יוחנן אלוף החדש, חיל־הים
אי, (״יומי״) ק ר  לתפקידו, פ

ש תמונה בעיתונות התפרסמה
 נ־שיקה מקבל יומי ניראה בד,

 המינוי ביום כי מסתבר מאמו.
 בחיבתו הידוע יומי, התערב

 לאחר מייד כי לנשים, הרבה
 שנערך החלפת־הפיקוד טכס

 יזכה בחיפה, חיל־הים בבסיס
 ואומנם, יפה. מאשר, בנשיקה

 נשיקה קיבל הטכס לאחר מייד
ב זכה הוא הקשישה. מאמו

התערבות.
 חנך השבוע בתחילת !■

 ציבעוני מיתקן הפיס נזיפיעל
 מול כרטיסי-פים למימכר חדש

ל בתל־אביב. ׳מוגרבי קולנוע
 מנהל על־ידי הוזמן, טכס

 אורן, ,מרדכי הפיס מיפעל
 תל־אביב, עיריית ראש גם

 במהלך לחט♦ (״צ׳יצ׳״)שלמה
 דם. בקול צ׳יצ׳ דיבר הטכס
ב שהצטופפו האזרחים אחד

 למה ״צ׳יצ׳, אותו: שאל מקום
 ניפנה צ׳יצ׳ ?״ צועק אתה

 ״בעיר ואמר: בכעס לעבדו
 שאני כמה לצעוק לי מותר שלי

!״רוצה

 מגיע שהוא פעם בכל גורר
 לשם כשהגיע יד,אנגלית. לבירה

 למצוא הופתע שבועיים, לפני
 שפלשו היפים תריסר בדירתו
 גולדשטיין בו. והתמקמו למקום

 סירבה זו אך למישטרה, פנה
הפול את ולפנות בעניין לטפל
 בריטי חוק שקיים בטענה שים,

לדי פולשים על המגן מיושן,
 דידי בהן. מתגוררים שאין רות
 חברים מיספר אירגן ויתר, לא

 האורחים את וגירש ישראלים
בכוח. הבלתי-קרואים

 גלי־צה״ל, טכנאי מנהל ■1
דרד מצא עציוני, אדיה

 על מחאתו את להביע מקורית
 לפני הצבאית בתחנה המתחדש

 ו״מוטקה״) מרדכי מפקדו,
 ליד שלט מצא הוא נאור.

 :כתוב שבו תחנת־אוטובום,
והצי זמנית״, מבוטלת ״התחנה

המפקד. של חדרו בפתח בו

 אורי אל־על קברניט ■1
 את כששאלו כי טוען, יוכה
 הימים היו מה דיין משה
 השיב: בחייו, ביותר הקשים

הזה.״ והיום כיפור ״יום
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 אותו לאבד עשוייה את איתו. מסתכסכת את האחד, את אותו, פוגשת את
 חברה או חבר עם לטיול לצאת נהדר זמן השבוע. שבתחילת א׳ ביום

 קלות, להרפתקות להיכנס הנעלם, את להכיר טוב יותר עוד זמן טובה.
להחלטות. או לעסקים מתאים זמן לא להתפרק. ובכלל, שטויות לעשות

 תיג־ עברת, אליה החדשה, הדירה להתגשס. משאלותיך מתחילות השבוע
 השבוע מצפה שור, בן לך, בת־זוגך. או בן עם היחסים לשיפור לך רוס

 אתה אם חיובית. פעולה לשום ציפית לא ממנו סרטן, מזל בן מצד הפתעה
לך. ילך בטח השחור. לצבע לשיס־לב השבוע לך כדאי להמר, אוהב

 שנכנס כסף אבל תאומים. בת לך, בייחוד עיסקות. לביצוע טוב שבוע
 בהצלחה. תסתיים שעבר, בשבוע שהתחלת עיסקה בקלות. יוצא בקלות,
 לקנות הזמן זהו לצדדים. תיפול ואל אחד, באובייקט להתרכז השתדל

תג רק היפהפיה לשכנתך הרבה קינאתן חפצת. בהם החפצים את
קצת. נוחי תאומים. בת סבל. רק לך ותגרום רוחך מצב את ביר

 המתאים הזמן זה הקרוב, בעתיד קצרה חופשה בילוי על חושב, אתה אם
 קבוצת בחברת זו לחופשה שתצא מוטב מעשי. באופן הפרטים את לתכנן
 מיכתב התאריך. וקביעת התיכנון מלאכת את להם ותניח מצומצמת, אנשים
כספית. מבחינה בעיות לך יגרום השבוע, בסוף לקבל עלול שאתה רשמי

 יחסו וישנה זאת מעריך הוא תוצאות. תישא לבן־זוגך הרבה מסירותך
די מרוב משתגע הוא לו. לנדנד הפסיקי השם, למען אבל, לטובה. אלייך

 זאת היא ואת איבריו. רמ״ח בכל אלייך קשור הוא זאת למרות בורים.
לחוץ־לארץ. גדולה נסיעה מצפה אריה, לך, בליבו. ראשון מקום התופסת
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 עשית ולא בזה, שרצית זכרי — ג׳ או ב׳ ביום מאד מתאכזבת את אם
 משאיר אינו שוב שפגשת האיש הדבר. את למנוע כדי בסיסי דבר שום

 מה אלא לך לתת יכול אינו הוא שגם דכרי ותפל. דל טעם אלא בפיך
בהיר. לבשי הרבה, לבלות לצאת תהססי אל לתת. לו מרשה שאת
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 הק־ האנשים בהערכת לירידה גרמה רק לחוץ־לארץ האחרונה נסיעתך
 עולים הציבורית תדמיתך את לשפר הנואשים נסיונותיך אליך. רובים
 בענייני-מין ההצלחה חוסר עצמך. את הכנסת אליה הבדידות בגלל בתוהו
מעניינת. אישיות תכירי נפש. עוגמת לך ויגרום לגביך השבוע את יאפיין

החי לכן כמוך. ומרוגז עצבני פשוט הוא אותך. מרמה לא שלך השותף
 את לנהל השתדלי עקרב, בת את, ותרן. יותר להיות שתנסה מוטב כוכים.

 לסובבים בסובלנות התייחסי בוער, לא דבר שוס מי־מנוחות. על השבוע
אלייך. המקורב מישהו או שלך, השכנה את לפייס והשתדלי אותך

 במחלות. אף ואולי בסיבוכים כרוך זה לחופשה. תצאי אל עדיין לא.
לסי הניתן בל ולסדר נושיך, עם לשבת נסה כספיות, בעיות לך יש אם

 מאד המסובן הבא, ב׳ ביום מסובכות בישיבות תסתבך אל אבל דור,
 אין סמכות. או יוקרה בענייני פסיק, על תוותר ואל פינאנסית מבחינה

ונבון. זהיר הייה שלך. ולמצב״הרוח לעצמך רסן שתתיר אומרת זאת  ״ בנובחבד 2ג
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 נסה מועילים, דברים לעשות בלי ציבוריים במקומות לשבת מרבה אתה
 עתידך את לחפש תנסי אל לך. שיזיק לפני זה, פסול מינהג לשנות
 שיקסים אדם השבוע תפגשי זאת, לעומת !וזהו אותך עזב הוא — בעבר
 המציקות נפשיות בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נבונה, בגישה אותך.

רופא. עם התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז לך מאפשרות אינן לך

 בצורה ימיך את לנצל מצליח לא בהחלט ואתה — לשיאו מגיע המתח
 ברי־ על שמור חלש־אופי. תהיה אל אבל — ללכת לעצמך תן הולמת.
 להם, תזדקק אתה׳ האמיתיים. ידידיך עם הקשרים את תקלקל אל אותך,

 לא לעילה השבוע, בסוף הופך, כאוב ניתוק טובתך. את שוחרים והס
!להתחייבויות תיכנס אל ובצדק. — נוספות התחייבויות עצמך על לקחת

 התרגשות של בצילה יעמדו הבאים, השבועיים אף ואולי בולו, השבוע
 ההחלטה מקבל אם מסויימת. החלטה בעקבות עליך שתעבור גדולה

 אחר אם שבלב. בעניינים קשורה שהיא ספק אין עצמך, אתה הוא
 אדם של חשובים לאינטרסים צמודה התרגשותך תהיה המחליט, הוא

 הקרובים לאנשים אותם גלה רגשותיך, את תכלא אל כך, או בך קרוב.
 רגשותיך, מלגלות תימנע אם עידוד. של גדולה למנה ותזכה לך

בספורט. השבוע עסוק — דגים בן נפשי. לדיכאון להיתפס עלול אתה
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