
יהיה? מה
 אזרחית שנה עכשיו מתחילים אנחנו

 לספר נעימה מאוד מסורת וזו חדשה,
 הבאה. בשנה שיקרה מה כל לקוראים

ב ניחוש כגון שיטות, מיני כל יש לזה
 העלאת היד, וכף בקפה ניחוש כוכבים,

 מדעיות, יותר שיטות גם יש ועוד• רוחות
ו למחשב, הנתונים כל את כשמכניסים

יוצא. מה מסתכלים
 כל-כך למה זה תופס, לא שאני מה
פשו הכי בשיטה משתמשים אנשים מעט
אמון קצת לאנשים. להאמין צריך : טה

מימוש
□■ רווח

 לא זח יפה, בודקים אם הפוליטיקה,
 הכל בסך מה מי־יודע־מה. מעניין עסק

 הבמה, על פוליטיקאי עולה !שם קורה
מק חצי־שעה״שעח, בקומקום מקשקש

 אחר עולה יורד. כפיים, מחיאות בל
מחי מקבל בקומקום, מקשקש במקומו,

ה זו חלילה. וחוזר יורד, כפיים, אות
 בארצות גם אבל שבארצנו, לכך סיבה

הפולי הכתבים תמיד נזקקים אחרות,
ש משטחים השאולים לדימויים טיים
 את לתאר כדי אמיתי, אקשן יש בהם

ה השיטה הפוליטית• בזירה המתרחש
 לקורא להמחיש לכתב מאפשרת זאת

 היבשים, הפוליטיים האירועים את היקר
תבלינים. ושאר פילפל במלח, ולתבלם
 השטח הספורט היה זוכר, אני פעם,
 את הפוליטיים הכתבים שאבו שממנו

ה ההתמודדות היתה אילו דימוייהם.
 בתקופה מתוארת ורבין פרס בין אחרונה
 הכניע שפרס לנו מתברר היה ההיא,

 אדירה, (ווליי) יעף בבעיטת רביו את
ב שליטתו את ביטוי לכלל הביא וכך

השדה. מרכז
 ה- היו שבה תקופה היתה אחר-כן
 קרבות״גרילה, מאוד. פופולריות מילחמות

 פוליטית ארטילריה בנוי, בשטח לחימה
 שקרח- שאחרי לי נדמה זה. וכל כבדה

את אבל הספורט, קצת חזר מה־שקרה,

יםיש

האמי הסטודנטים קיימו שעבר בשבוע
ה הראשונה הפגנתם את בישראל צים

 עם סוערת, מאוד היתה ההפגנה שנה.
 ממש ועצורים. מישטרה מכות, סיסמות,

 .1968 באביב סן״ז׳רמן״דה-פרה את הזכיר
 על הפגינו לא הישראלים הסטודנטים

 תוכניות- או מיני חופש כמו שטויות
סוציא עניין על כי-אם מפגרות, לימודים

הסטודנ התאחדות יו״ר אמיתי. ליסטי
 הודיע הנגבי, צחי האדון הארצית, טים

שכ כי מפגינים, הישראלים שהסטודנטים
הער הפועלים לשכר בקושי משתווה רם

!מהשטחים בים
 כמה שנמשכה הסוערת, ההפגנה בסוף

 שר- שכן שבו המלון מול טובות, דקות
 אזיקים הרשעים השוטרים שמו האוצר,

 ואת אותו ולקחו הנגבי מר של ידיו על
 בערבות. לשחררם כדי למישטרה, חבריו
בארצנו. לסטודנטים שעושים מה נורא,

 ה־ את להרגיע יכול אני זאת ובכל
מהשט הערבים הפועלים היו אילו :נגבי
מש ששכרם משום הפגנה, עורכים חים

רג יש הסטודנטים, לשכר בקושי תווה
 היו הזה במיקרה שגם לסברה ליים

 לסברה רגליים יש וכן ואזיקים, עצורים
 נשארים היו מהשטחים פועלים שכמה

רגליים. בלי

מחדרה ג. מדניה

 איכות״החיים את מאוד ישפר באנשים
 הנה אז נכון. יצא גם שזה ותיראו בארץ,

 בהסתמך רק הבאה, לשנה שלי הנבואות
ומבטי אומרים שאנשים במה האמון על

: חים
:כלכלה

 כמו 100/יסל־ תרד האינפלציה •
מהאוצר. הורביץ יגאל שמבטיח

 תרד לא אך תיבלם האינפלציה •
ישראל. מבנק גפני ארנון שמבטיח כפי

:ביטחון
מ כתוצאה ייפגע לא הביטחון •

 שמבטיח כפי הביטחון, בתקציב הקיצוץ
ציפורי.

 כמו ייפגע, כן דווקא הביטחון ©
 רפול. שמבטיח

:פוליטיקה
 לניצחון הליכוד את יוליך בגין •
ארליך. שמבטיח כפי בבחירות, אדיר
 לניצחון המערך את יוליך פרס •
פרס. שמבטיח כפי בבחירות׳ אדיר

חוץ: מדיניות
ישר בשביל נהדר נשיא יהיה רגן ס

 מזרח״ העולם את רואה שהוא אל,בגלל
 ח״כ שמבטיח כפי צפון-דרום, ולא מערב

בן־מאיר. יהודה
 אש״ף אם באש״ף תכיר ארה״ב •
ה שר־החוץ שמבטיח כפי בישראל, יכיר

הייג. גנרל ארצות-הברית של מיועד
:מין

כש לי. תיתן מחדרה ג. סוניה •
 אמרה האחרונה בפעם ממנה ביקשתי

״הבאה ״בשנה :לי !

קלי והופיעו הכדורסל, החליף הכדורגל
 שמירה הפוליטי, לסל מרהיבות עות

ופסק־זמן. אזורית הגנה צמודה, אישית
 שבו חדש שטח התגלה האחרון בזמן

ני רואים וכבר אקשן, מאוד הרבה יש
ה מהשטח דימויים של ראשונים צנים

 בעבר לאתר יכולים שהיו מה את זה.
 מתארים נוק״אאוט, עם כקרב־איתנים

כך: היום
 עירני מסחר התנהל האחרון בחודש

 יצאה רבין של החדשה ההנפקה ביותר.
 רבה. מהרשמת־יתר נהנית כשהיא לשוק

הו קונסלטנס ניישונל של הסקרים כל
 טובים. סיכויים נשקפים למנייה כי רו,

 נבהלו במיסחר הפעילים שהגופים מובן
 כוונה על מייד נודע פרס ומהנהלת קצת,
 ניסיון גם היה רבות. מניות״הטבה לחלק

 הבורסה, בתקנון לרעה שימוש לעשות
ה האמיסיה רישום את לבטל על־מנת
 חרושת-שמועות בליווי זה, כל חדשה.

זמ- לירידת״שערים הביאו במיסדרונות,

 א הי ה מ
 מה לו. עושה

? שה1ע היא
 במזל-טוב התחתנו חודשים כמה לפני

 והעיר ואביגדור-המרביץ׳ מזל-היורקת
הבי כשושן ושמחה צהלה קריית-ארבע

 שלנו הפטריוטים גדולי כל בשעתו• רה
 ואחר־ בלב, קלה צביטה והרגישו שם היו
ה רק יומיים. מבסוטים הסתובבו כך

חמו ספיקות הביע מימין־למעלה חתום
השע והעלה זה, עמוד גבי מעל רים,
ל שיכול מה על שונות מהשערות רות

 זיווג של הדבש בירח למשל, התרחש,
כל־כך• אקספרסיבי

ובעיתו רבים, ימים חלפו לא והנה,
 המאושר, שהחתן למצוא היה אפשר נים
נמ כעציר מבוקש ארסקין, אביגדור מר
 לבית שנכנס חושדים, הזה בחתן לט.

 תלש וגם הנשים את שם היכה בחברון,
ראשן. שיער את

ה משך לא סתם והרבצות מהכאות
 היתה וזו פעם, אף ידו את הצעיר חתן

 מזל־ של שליבה לכך העיקרית הסיבה
תלישת עניין אבל אלין• נמשך היורקת

 רבין. של במניות נקודות כמה של נית
 כ״ווטר* שנודעה הפרשה גם הביאה לכך

 הסתבכות לברוקרים שהזכירה גייט״,
ב כשנה, לפני פרס מניות, של קודמת

 בעיקבות המפוברקים. המיכתבים פרשת
 רבין מניית הגיבה קלות, שערים ירידות
 ההנהלה ל׳אקספרס• פרשת על בחיוב
למ כדי שלה, הפת״מ מאזן את הציגה

 באותו המט״ח. בענייו לחישות כל נוע
בע רבין במניות המיסחר התנהל יום

 כשלמניות בלתי״מוגבלת, שערים ליית
 פרס הנהלת בילבד. קונים נרשמו רבות

ו הפרטיים הברוקרים על חזק הלכה
 בשיטת שערים ירידות למנוע ניסתה

 של כמות כל קונה שהיא תוך הדמפינג,
לשוק. שהונפקו רביו מניות

 ולדיווידנדים למניות־הטבה ההבטחות
 עלו פרס ומניות שלהם, את עשו גבוהים־

מהנ החברה. לוועידת הבחירות לאחר
 ,40*—95ב-* זכייה על נודע רביו הלת

 ,70*—75* על הודיעו פרס מהנהלת ואילו
המס בערב נמכרו שהמניות שמראה מה
נקודות. 120 של בשער הגדול חר

שע תנודות היו עצמו המיסחר ביום
 עלו דבר של בסופו אך חריפות, רים

 רביו ומניות נקודות, 71ב־ פרס מניות
 שערים ירידת תוך נקודות, 29ל- הגיעו
 רבין מניות מופיעות כיום מוגבלת. בלתי

 ששערן לצפות יש אך בילבד, במוכרים
 הציפיה כי שיתברר אחרי במקצת יעלה
 לדיווידנדים פרס של המניות בעלי מצד

 מבעלי חלק ורק מוגזמת, היתה גבוהים
רווחים. לממש יצליחו המניות

 חדש עניין ערביות, נשים של ראשן שיער
מומח מחייב להבין,. צריך זה, עניין הוא.
כ להתבצע עשוי ואינו מאוד, רבה יות

 שיער לתלוש המבקש אדם אגב. בדרך
 לתפוס, היכן לדעת חייב אשה של ראשה

 שיער של המדוייקת הכמות ואיזו-היא
ה שתצא על״מנת היד בכף להקיף שיש

 לא — מרובה תפסת :הפועל אל תלישה
 לא שערות שלוש-ארבע ומאידך, תלשת.

 במומחיות צורך יש כאן הטורח• את שוות
השא צצה ואז מנוסה. בעל-מלאכה של
 את אביגדור הבחור רכש היכן — לה

!החדשה זו מומחיותו
 כולן הן באלה וכיוצא כאלה שאלות
 ואף־על-פי־ לו, יפה שהשתיקה מהתחום

עו היא מה :השאלה כאן מתבקשת כן
 היורקת מזל עושה, היא מה לו, שה

 שיער לתלוש הולך שהוא החדש, לחתנה
מבנות-ברית: שאינן נשים של ראשן
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