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ש־ ״שמעתי :בכתב־ידו

 שלח מאד. מצליח החדש פסלך
אחד.״ לי
 את לקבל מקורית דרך ■1

 דני המוסיקאי ידידו פני
 מצא מאנגליה, ששב סינהרסוד,

 הוא כן־זאב. דורי הבדרן
 בן־גוריון לנמל-התעופה הגיע

 אדום בשטיח מצריד כשהוא
 תל-אביביות, חתיפות ובכמה
המס על המופתע לדני והמתין

 :כרזה בידו נושא כשהוא לול,
!״דני הביתה, שובך ״ברוד
■  מוצלח תל־אביבי בילוי !
 לשלושה באסון, שנסתיים במעט

 ה־ לפתיחה שנסעו ירושלמים
 דראגסטור, קנדי׳ס של החגיגית
 שאודי. רפי של מיסעדתו
הירו הארכיטקטית השלושה,

 ובעל- לנגוצקי מדי שלמית
ה - אננ׳ד דני המאפיות

 הווראייטי כמנהל גם משמש
 התקיימה שבחסותו — בישראל
 ויקי; ואשתו המיסעדה פתיחת

ה במכוניתו מתל-אביב חזרו
 ליד דני. של והיקרה חדשה

 ורק במשאית, דני פגע צריפין
 הנשים ושתי הוא יצאו בנם

קלים. בפצעים
 יוסף ד״ר הפסיכולוג, ■1

 לאחרונה נראה עמי; לכי
 ברם- בסימטאות לשוטט מרבה

 לב־עמי כי מסתבר התימנים.
 סעד מתן על בהתנדבות, שוקד,

הפעלת במיסגרת פסיכולוגי

 חילקה היא הישג: באמתחתה
 מברית־המו־ המגיעות לנשים
 בווינה, המעבר למחנה עצות

 ש־ הראשונות החוברות את
 על פרטים ובהן הוציאה ויצ״ו

ה לעולה הניתנים השרותים
 של הקליטה במרכזי חדשה
 אפשרויות ועל בישראל, ויצ׳׳ו

ב המקצועית וההסבה הקליטה
עו בידי נכתבה החוברת ארץ.

 נודד־ רפאל הד״ר חדש, לה
תת היא כי מקווה וויצ״ו מן;
למל משמעותית תרומה רום
בנשירה. חמה

השבוע פסוקי
 קופת־ מרכז יו״ר •

 יד־ אשר המושעה, חודים
בני ניצב־מישנה לחוקרו, לין;
 בעת ביניהם בשיחה זיגל, מין

 לבית־המישפט הובא שידלין
 נדבר ״אולי מעצרו: להארכת

 כמו — -שמחים דברים על
 של הזיכרון) (יום היארצייט
הוריד״.״

נון?: עקיבא ח״כ •
 הקופה קופת־חולים היתד. ״פעם

 הפכה היא היום — העמלים של
עמלות.״ של לקופה
 אחרי קארטר, ג׳ימי •

 :ארצות־הברית כנשיא בחירתו
היה שבגללה היחידה ״הסיבה

 מזה כי טוענת היפה, הציירתולין מוג דפנה
 זיהום בגין מוטרדת היא שנים

 האקולוגיה, נושא על ציורים בתערובת הביעה מחאתה את האוויר.
 בפתיחת האורחים אחד תל״אביבית. בגלריה מציגה היא שאותה

 שביקש לאקולוגיה, הוועדה יו״ר תמיר, יוסף ח״ב היה התערוכה
 בערב״הפתיחה. בבר התערוכה נושא עם הזדהות להפגין מהנוכחים

לעשן. מושבעים מעשנים גם נמנעו רצופות שעות שלוש משן ואכן,

 במקום. ויצ״ו של צנוע מועדון
ל מגיע המתנדב הפסיכולוג

 ואחרי לשבוע, אחת שכונת
 לשאלות עונה הוא קצרה שיחה

 השכונה, נשות את המטרידות
 שהן אינטימיות שאלות כולל

מ לפניו איש לשאול העזו לא
עולם.

 לפירסום המחלקה יו״ר 8!
העול ויצ״ו של ויחסי־ציבור

 חזרה קדיש, דכורה מית,
נש־ בווינה מביקור לאחרונה

 היתד, כל־כך, צמוד המירוץ
 היה לא הדמוקרטי שהמועמד

 הבחירות. במסע דיו מוצלח
 הזה הרושם את לתקן אשתדל

 נשיא.״ כשאהיה
 המחוזית השופטת •

 את בזכותה כן־עיתו, הדסה
 ירון חיים (מיל.) תת־אלוף
״אין :קבלת־שוחד מאשמת
 שחיתות, על מצביעה טיפשות

 נידון אדם אין טיפשות ועל
בפלילים.״
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 את לנצל ירצה כלפיו, רגשי יחס לד היה לא היום שעד מסויים אדם
 ביכולתו כי אותד לשכנע ינסה הוא קירבתך. את לבקש כדי הנפשי מצבך
 הצעותיו, את ודחה ממנו התעלם חשובים. שטחים בכמה מצבך את לשפר

הפסד. לך צפוי — השבוע תהמר אל אנוכיים. משיקולים זאת עושה הוא כי

 ממילים להגדירם שניתן שיגרתיים, בלתי אנשים קבוצת עם קשריו
 נעימים בלתי במצבים השבוע אותך לסבו עלולים כ״תמהונים״, עדינות

 זר עצמך את חש בעבודתך, להתרכז מתקשה אחה שונים. ובקשיים
 המציאות. מן בריחה כמו תלושים בראיונות לדבוק ועלול בבית, ומיותר

 את לחיות ותחזור אלה אנשים עם קשריך את מיד תנתק אם תעשה טוב
ברומנטיות. מותקפות להיות עשויות שור בנות הרווקות השבוע חייך.אתה.

ה במישור בעיקר למישרין, תתנהל השבוע של הראשונה המחצית
 סוערת ופעילות הצלחה הרגשת תהיה שלד הכללית וההרגשה חברתי,

 צפוי, בלתי במכשול להיתקל עלול אתה השבוע של השניה במחצית
 יהיה המכשול שרקע לוודאי קרוב ממפרשיך. האוויר בל את שיוציא
ידיך. את שתכבול הבנה אי תיווצר ממנו ובתוצאה המשפחתי, במישור

 לעבודה. מאמציך כל ואת תשומת־לבך כל את להקדיש הזמן עכשיו
 ובייחוד השבוע סוף לגמרי. אותה להפסיד גם עלול אתה — לא אם
 שוב ואילך מאז לנקודת־השיא. שלך הגדולה התוכנית את מביאים ד׳ יום
מושלמת. בקפידה הכל שתתכנן מוטב ולכן דבר, לשנות תוכל לא

 בדרך באמת. שהם כפי ולא שייראו, רוצה שהיית כפי דברים רואה אתה
 בשום מעמדך את תשפר ולא בפניך, העומדות הבעיות את תחמיר רק זו

 לעצו־ ותשמע ונאמן, קרוב אדם עם לב אל מלב שתשוחח כדאי שטח.
 — לביאה אלה. בימים כתיקונו עובד אינו שלך השיפוט כוח כי תיו,
מי. עם לך אין אס אפילו לבלות, צאי בבית. זמן מדי יותר מבלה אח
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 שהגיע למה הגיע הוא הפתאומית. הצלחתי בשל בחברך תקנא אל
 יעזור הוא עימו, יחד תשמח אם ברזל. של וסבלנות קשה עבודה בזכות

 עם חשובה בלתי מריבה בעבודה. מעמדך את רציני באופן לשפר לך
 תניח ואל ללב, תיקח אל ממושך. לריב תתפתח אליך קרוב אדם
 ובדוק והזדמנות, ממציאות הזהר הראש. על לך לטפס לאיש
מבילויים. המנע חסכונותיך. כספי את מוציא אתה מה על היטב

 עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 הסובבים אלה על התלהבות של אווירה השבוע תשרה התלהבותכם

 החושבים מאזניים מזל לבני טובה שנח היא שהשנה להזכיר כדאי אותכם.
לסיומה. בקרוב תגיע שהשנה לפני להזדרז אולי מוטב לכן להנשא, 1 1נ״1ןא 1
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 גדולות בעיות ולדחות קטנים לפרטים לב בו לשים הראו־ שמן שבוע זהו
 הקשורות ואפורות קטנות בעיות אותן לכל הכוונה יותר. מאוחר למועד

 חודשים את דוחה אתה פתרונן את ואשר שלך, השיגרתית בדרך־החייס
 לביתך והזמן סוחב, שאתה עבודות השלם, ישנים. חובות סלק אחדים.

בעתיד. פנוי זמן לך יהיה לא כי אירוח. חייב אתה שלהם האורחים את

 קטנים ענני״סערח כי אם — נמשכת מצוייה את בה תקרפת־האושר
 או נושים עם פגישות עבודה, התחייבויות בצורת באופק, מופיעים
 את עז רצון עם דאגה, אל אך במיוחד. טובות ידידות עם מריבות
 מקבילים רומנים בשני עוסקת את אם בשלום. זה מכל לצאת עשוייה

 שלא כך אותו להסוות לפחות או מהם, אחד עם לגמור דעי —
ומכאן. מכאן קרחת תצאי ולא החבילה כל להתפוררות יגרום

חשת
!!־ישי־הרווח■

 במיוחד במעשיך, להתענין ויתחילו כלפיך, רבה אהדה יגלו עליך הממונים
 את תנצל לא ואם בטקט, תנהל אם לטובתך זה יהיה השבוע. בתחילת

 שיעלה מצויין רעיון לעבודה. חבר עם ישן חשבון לאזן ההזדמנות
 ואל המציאות, עם השלימי — גדי בת ניכר. כספי רווח יביא במוחך
אחר. מישהו וחפשי מיותר, לב כאב לך חסכי נמנע. בבלתי תלחמי
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 עימד הנמצאים מאלה כמה של חמתם את השבוע לעורר עלול אתה
 האמצעים, כל את המטרה מקדשת שאצלך מפני וזאת אחת. במחיצה

ביו. נכללים אינם אחרים של ורגשותיהם שו  בה שתלית אשה כלל.בחי
מביכים. ממצבים השמרי המשוער. מעל השבוע אותך תאכזב תקוות

 הידיעות את לסנן שתדע כדי שלך, הביקורת חוש לכל תזדקק השבוע
 הצלחה לך צפוייה האמיתי. לגרעין ולהגיע אליך, שתגענה המסעירות

 ידיד הנבון. בכיוון תלך אם יותר, עוד בעתיד שתגדל בעבודה, גדולה
פיצוי. לך תשמש בעתיד החברתית הצלחתך אך מרה, אותך יאכזב קרוב
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