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מאומיס

 בידידות גדולה אכזבה
הד אחד היא קרובה

 נעימים הפחות ברים
 לן לקרות העשויים
 בת בן־טלה. השבוע,

חוש את אם :טלה
 ידיד עם שקשר בת,
 שימי — חיוני הוא

 מה על עין לפחות,
 ובכלל, עושה. שהוא
 שתשקלי הזמן, הגיע

הוזהרת. ראי, יתרה. בזהירות מעשייך את

 להיות לא יודעת אינך
 שלך הלשון פטפטנית?

מע את לסכן עשוייה
ו א׳ הימים בין מדך,

 גם לכן ובכלל. ג' עד
 אס תריבי. שלא מוטב
 אין יוצר, אדם אתה

לע המתאים הזמן זה
מו ציבור. ביחסי סוק
ווזד־ בבית שתשב טב

רצויות, לא קניות גור.
 נים־ צעד באיזשהו לנקוט רצוי שלא כפי
החדש. הירח בא בו הבא, ג׳ ליום עד הר,

 זמן כמה !באמת נו,
תח שהיא חושב אתה

 משוגל אתה ז לך כה
 את להשיג בקושי,

 החמצת כימעט אשר
 לרוחב תתקפל אם —

 ממש. ותתרפס ולאורן
 שזה סבור, אתה אם

 זכור, לאופיין, בניגוד
בדי אוהב אינן שגם
הח דברים ושיש דות

 עם חם קשר מגאוותן. אפילו לן שובים
 לפתע, יתגלה, שיטחי אן ותיק ידיד

 מזל בנות לכל עצומה חשיבות כבעל
סגול. בצבע כלל בדרך התלבשי תאומים.

 את תקבל לא אתה אס
שותפיך, של עצותיהם

 להסיק תשכיל אתה
— מדבריהם מסקנות

 תזכה — עליהם נאולי
 חל זה נאה. בהצלחה
:1 יום על במיוחד

הזה. השבוע התחלת
 עליו הרומאנטי הקשר
 היה נדמה ואשר חלמת

— מנץ מתחיל כי לך,
 על השבוע. באמצע למלוא־פריחתו יגיע
הגדולה. ההזדמנות את תחמיצי אל כן,

 המצליח כי שאמר, מי
כישלו נוחל בקלפים

 שלו בחיי״האהבה נות
 אופן בכל צדק, —

 באמת אתה אם לגביך.
לב תוכל כי מאמין,

הכל עתידן את סס
 — מישחק תוך כלי

 כדאי אך בבקשה,
 זאת שתישקול יהיה

 אתה השבוע היטב.
בפ שתעמיד חמודה, נערה לפגוש עתיד

שלן. הפוקר או היא :הברירה את ניך
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 למצב חוזר אתה ומפרך, ארוך מסע אחרי
 לתוך אט־אט, תחדור, השלווה רגיעה. של

ב עצמך ותמצא חייו
 בת כוח. של עמדה

 תהססי אל :מאזניים
עו הבוס אם להתפטר,

 במישור■ צרות לך שה
 כרוך לא זה האישי.

 מזל בן בחוזה־העבודה.
 וה׳ ד׳ יום :מאזניים

בת לזינוק נועדו לא
לש דע העיסקי. חום
יש. שכבר מה על מור

¥ ¥ ¥
 אורבת גדולה סכנה אידיאלי. שבוע לא

ארוכים. או קצרים למרחקים לנוסעים
 תגרום גדולה עייפות

 שלא דברים להגיד לן
 ותת- — כלל התכוונת

 חיפזון זה. על חרתי
 עשוי העיסקי בתחום
ו־ רציני. לנזק לגרום

יכולה, מריבת־אוהבים
 בין להפריד היא, אף

 מבינים שלא הדברים,
הז הכוכבים. לכוונת

ומחוזים. מצבועים ,הר
¥ ¥ ¥

ברא רם־מעלה ישיש עם שקיימת פגישה
והר קורת־רוח לו תיגרוס השבוע, שית

 באמת אתה כי גשה,
 בזה יש אולי משהו.

 אך האמת, מן שמץ
 זאת. להוכיח עליך יהיה
 ובכל תהסס, אל לכן

ה לך תינתן בו מקום
דעו את הצג אפשרות,

 והסבר חשש, ללא תיך
 הסובבים עמדתך. את

 :ואת זאת. יבינו אנתך
!ביישנית להיות חידלי

¥ ¥

יויי?
¥ ¥ ¥

 את אפילו זה ואת רציני, דבר זה כסף
 ז מה אלא יודעת.

 את ליישם יודעת אינן
בחייך. הזה המשפט

שפק הביזבוז מגיפת
באחרונה, אותך דה

בסופו״של־דבר, תביא,
 הרות־אסון לתוצאות

רן. עי לכן עבו מנ  חי
מיות מקניות השבוע

 פעמיים ושיקלי רות,
ארנקן. פתחת בטרם

★ ★ ★
 בגנדרנות, גס להגזמות, נוטה הנך השבוע
 שכוכבים מזל לו יש מילולית. ובעיקר

ש גורמים מסויימיס
 גם לכך בנוסף תהיה
ידי על ומקובל חביב

 המין בנות כנלל דך,
 את מקיף אתה השני.
 בפעולות.רומאו־ עצמך
 כאמצעי שונות טינת

ה על נכנקמה בריחה
 אותה שגורמת סחבת,

 את המעסיקה אחת
זמן. הרבה מחשבותיך
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טיפשונת. לא את לא,
 את מזניחה סתס את

 הסיכנייס ואת עצמך
מאושרת. להיות שלך
 לשנות גס יכולה את
 זה אבל — הדבר את

 לשלוט ביכולתך תלוי
 שחשוב ומה בעצבייך,

במצבי־ — יותר הרבה
ה !בדיכאונות הרוח

 אתה אס שלך. כרוניים
 אך — להחליט הרגע עכשיו בעל־עסקיס,

דווקא. מסמסכים על לחתום הכרחי זה אין

¥ ¥ ¥
 על־מנת מסויים יצר לרסן עלין יחיה

 של מעשים או מילים על כראוי להגיב
ב תידבק אל אחרים.
— אבודים חלומות

 זמנן את מבזבז אתה
 יהיה תועלת. ללא
 אחריות ליטול עליך

 בן־משפחה של במצבו
גמי יותר קצת קשיש.

לן, תזיק לא שות
ל כשתצטרך במיוחד

 מפעולה ביותר עסוק
זמן. באותו אחת

 בפברואר 19
במרס 20

במדינה
33 מעמוד (המשך

 מקבל שנד. מדי העולם. מכל צעירים פים
 דוקטוראט לעבודת מועמדים 7 רק החוג
עצמה. לבריטניה מחוץ

 שהתקבלו הבודדים הישראלים אחד
 ),37( מוקד, גבריאל היה האחרונות בשנים
להיס החוגים בוגר ותיק, ספרותי מבקר
וה בירושלים באויניבריטה וספרות טוריה

תל-אביב. באוניברסיטת לפילוסופיה חוג
 הקוג- בחינות את בהצלחה עבר כאשר

 הוא באוכספורד, לפילוסופיה לחוג קורס
 בסכום הישוב״ ״אבי מקרן למילגה זכה
לשנה. דולר 5000 של

 המילגה את לראות זכה לא הוא אולם
לברי כבר שיצא אחרי תחילה, במלואה.

 קוצץ המילגה סכום כי לו נמסר טניה,
האוניבר־ שגזברות אחרי דולר, 3000ל־

מוקד גבריאל ד״ר
תלת־לשוני מיזלג

 הדולאר 2000 את העבירה העברית סיטר.
 ב־ ללמוד שיצא אחר לסטודנט הנותרים

העתיקה. מצריים :מחקר במסגרת ארה״ב
האו לרקטור מוקד כתב השניה בשנה

כא ״דווקא :דה־פריס פרופסור ניברסיטה
הדוק של ההתחלתי מהשלב עברתי שר

פרו החליט שלו, הגמר לשלב טוראט
לפילו החוג ראש שרפשטיין, צבי פסור

 את לבטל תל-אביב באוניברסיטת סופיה
 למרות וזאת המילגה, במתן החוג תמיכת

מאוכספורד.״ ההמלצות מיטב
 את שמימנה הישוב״, ״אבי קרן אנשי
 פתאום הפך מדוע לדעת ביקשו המילגה,

 לא התשובה למילגה. ראוי לבלתי מוקד
 לקבל המשיך מוקד דעתם. את הניחה

הדוקטוראט. את השלים המילגה, את
 השלב מכוונת״. הדחות ״שלשלת

מו של הפילוסופית חיסורים בדרך השני
פרו הסכים בקושי לארץ. כשחזר היה קד

 רבע לו להעניק שרפשטיין צבי פסור
 נגדי טען ״הוא מוקד: טען בחוג. משרה

 אישיות אני כי בביתו שהתקיימה בשיחה
 תלת־לשו־ ״מיזלג בהיותי קונטרוברסיאלית

ספ בפילוסופיה, העסוק איש כלומר ני,
 הוא יחד. גם סוציאליות ומישנות רות

ב מחלוקת מעורר שאני בכן האשימני
 ותקף למק״י שי״ח בין השמאלית פעילותי

עכשיו.״ כתב־העת עריכת על אותי
 גם ממוקד נשללה ויכוח אותו של בסופו

 לפילוסופיה בחוג לו שהיתה המשרה רבע
 שתק, עצמו הוא תל־אביב. באוניברסיטת

 האוניברסיטה. לרקטור ששלח תזכיר מלבד
 הפרשה. לפירסום רבות פניות אליו היו

 אליו. התקשרו מאנגליה מדעיים עתונים
 רשותו את ביקש חומסקי נועם הפרופסור

 לוי, מיכאל ד״ר לענין. פומבי להעניק
 המלמד האוניברסיטה, ממסולקי הוא אף

 רצה צרפתית, באוניברסיטה כבוד כיום
 סארטר. פול לז׳אן עד העניו את להביא
כולם. את השתיק מוקד

בשנ מזהיר דוקטוראט שעשה האיש
 המקובל, הזמן פרק מחצית שהן תיים,
אוניברסי עם קשריו על לשמור רוצה
 לנס. מחכה עדיין הוא ישראל. טאות
 מאמין ״איני דה־פריס: לרקטור מוקד כתב
 מכוונת: הדחות שלשלת איזו כאן שיש
חו אני מוקד. וד״ר לוי ד״ר טמרין, ד״ר
 בחצי אולי — ללמד הייתי יכול כי שב

 אמפירי- של מדיניות מישנות — משרה
 האידיאות, של היסטוריה או בריטי, ציזם

האוניברסיטה.״ של אחר חוג באיזו
במ .שביקש. המשרה את יקבל אם ספק

דוק עבודת לכתוב אולי יוכל זה, קום
 והביטוי המחשבה חופש על חדשה טורט

ישראל. באוניברסיטאות

1790 הזה העולם


