
 המקווים. הפירות
¥

 מאזניים, בת פניך, במראה שחל השינוי
חב מבחינה לך יוסיף

 לש־ ברצונו אס רתית.
חב הצלחה על מוער
 לטפח המשיכי — רתית

מאז בן אתה מראך. את
 להכרת־תו־ מצפה ניים,

 הם מעבידיך. מצד דה
 אבל אותה. לך יתנו לא

 מעריכים הם זה למרות
התאזר עבודתו. את

במסי עבוד בסבלנות.
 את תקצור ועוד רות

¥ ¥
 שלא ומוטב ויוזמה, מרץ מלא אינן שוב

עבו עצמך על תקבל
ה השבוע. רבות דות

 לליבן הקרוב אדם
ממשית, עזרה לן יגיש

חיבה, בגילוי לך יסייע
 במה לעבור לן ויעזור
קט מיכשולים וכמה
אותו, תדחה אל נים.

 לך נדמה אם אפילו
אותן. מעצבן שהוא

ב העניינים את קח
נפשיים. ושקט לשלווה שאף ידיים.
תהליכים לחיזוק כוחותיך בל את הפעל

 לן. דרושה היא קיץ, לחופשת צא ישנים.
¥ ¥ ¥

הדיפ כשרונך בכל להיעזר תיאלץ השבוע
ב לנהוג עליך לומטי.
 ויחד מירבית, זהירות

 תקיף להיות זאת עם
 אחרת שלך. על ולעמוד

 הזדמנות תחמיץ —
 להתקדם חוזרת בלתי

ביו לך החשוב בעניין
יימ הוא סוף סוף תר.
 לגרום ויפסיק עליך, אס
 מחזר לב. שברון לך

ה ייכנס ומקסים חדש
 הסבל על אותך ויפצה חייך לתוך שבוע
 וותיק מידיד מכתב לאחרונה. עליו שעבר
 הזה. השבוע בתחילת מאוד אותך ישמח

★ ★ ★

ממושכת, הפסקה לאחר
 את נצל לעצמך, חזרת

 ממנה היחסית השלווה
 לקדם כדי נהנה אתה
בעבודה. מעמדך את

 שותפיו על עין פקח
 ואל לך, הכפופים ועל

כ להם להעיר תהסס
ב מתרשלים. הם אשר

 אל — הרומנטי מישור
 המתוחים ליחסים תניח

ירוק. לבש אותך. להדאיג בבית קצת

★ ★ ★

 לן מותר סוף סוף
 תיזהר אן לחתאתב,

 חראש. את לאבד לא
 החלטות תחליט אל

כס בעניינים גורליות
לווי תיכנס ואל פיים,

 עם מיותרים כוחים
לבי לעבודה. חבריך

_ _____ הספקת לא אם — אה
ם הכסף בל את לבזבז 2ט9■ 3 3■ 

ה סוף במכירות שלן
 לא עכשיו. זאת עשי — עונה

בעדן. הכוכבים — בקניותיין תיבשלי

★ ★

סבלנותך. את תאבד אל
 ייפול והכל קצת, עוד

 פקח בשל. כפרי לידיך
 ואל זוגך, בן על עיין

עליך. לרכב לו תיתן
תז־ אל — בתולה בת _
0£ ^ י ) | !  ל־ חיצוניותו את ניחי |

הש האידיאלים. מען
 לקניות אידיאלי בוע

תסרו שינוי מרוכזות,
 שאת ההוא ולדבר קת

 אמנם, אותו אוהב הוא רב. זמן זה דוחה
ל זקוקה ביותר הלוהטת האהבה גס אך

 באפשרותך יש זאת, מלבד מסוייס. עידוד
 אנשים, או איש מצד גם חיוני ביחס לזכות

 תפקיד אצלם משחק החומרי שהעניין
דלי. מזל מבני השבוע הזהרו למדי. חשוב

 עכשיו — מסויימת עיסקה על חשבת אם
 עצמן את קח הזמן.

^ ביךים, בי

ב לן נבונה מפתיעה
 החמשן. על מאוד שתשפיע זה חמישי יום

¥■ ¥ ¥
שה זמן כל אך גדולים, רווחים לך צפויים

 אל בידך, אינו כסף
כש גם אותו. תבזבז
 רבה בזהירזת נהג יגיע,

 אתה אצלך. מהרגיל
ב מדי להרבות נוטה

ו קרובים עם וויכוחים
וי בגלל משפחה. בני
 סיב־ יתפתח מיותר כוח
 חבר עם חמור סוך

תפ לא שאם לעבודה,
לאסון. יביא אותו, תור

¥ ¥ ¥
ותש תלן לאחרונה הלקוייה בריאותן

ל־ תעז אל אבל תפר.
יותר עצמך את אמץ _

 תקלקל אחרת מדי.
9^09^ !  דגים, בת לן, הכל. את 9)

״ |מג • ^1  בן עם פגישה צפוייה 8
 זו פגישה אריה. מזל

■ * ■ןןן•  חיין מהלן על תשפיע *
| |1^ | |  העבו־ במקום בעתיד. 8|

■ ■ ■ ■ ■  התקדמות, צפויה דה ■
 להתגבר תצליחו אם
רציני. מיבשול על

 • בינואר 20
בפברואר 18

 רבים שלן, השבוע זה
בפר לזכות סיכוייך

 אם ובהגרלות, סים
 באהבה מהמר. אתה

 הצלחות לן תחיינה
ב לחן, פיללת שלא

 השבוע. בראשית ייחוד
 ימנעו הרבים עיסוקין

 הצלחות לנצל ממן
 מרוצח. תהיה אן אלו,
סי גם יש טלה, לבת

 אן חומרי, במיבחן להצליח טובים כויים
טלה. מזל בני עם התנגשויות צפויות

★  ★  ★
1

חלו 1כבר תפסיק
 ומכתבי- אנחות מות,

 את ישברו לא אהבה
 העזרה דרושה הקרח.
 חוש דרוש — ובעיקר

 מוטב בכלל, מציאותי.
 השבוע תסמון שלא

 הרבה ריגשותין. על
 שתעשה בדאי יותר

 את בטוחים. דברים
שתפ בבחורה תפגשי

 — בה בטחי חדשים. אופקים בפנין תח
גדי. מזל היא אם בייחוד לגמרי. לא

תאוחיס
אי מ - ב

גיונ׳י 20

 ואם יתבטל, לא המסע
במקו תבוא — יתבטל

עים־ קוסמת. הבטחה מו
הח אותה גדולה, קה

 סוף- תצא לבצע, לטת
 גם היא לפועל. סוף

גדולים. רווחים תישא
 בכסף להשתמש נסה

נוספת, פעם שתרוויח
 תיתן אל בזהירות. אבל

 צעד כל ושקול אותך
 ערכי שור, בת, את, אותו. ביצעת בטרם

במי שתיכננת. הקניות כל את זה בשבוע
 הצלחה, לך צפוייה אומנם הרומנטי שור
ארוכות. בנסיעות הרבו חולפת. היא אך

שוו
 - נאפו׳יל

אי בלי ;
 1 2ז

0!

לסנוור להצלחה

תמרורים ■יי■•—■■■■■■*■■י■■■■יי■י■--*י—■■■
ג ו ח  העי* של 40ה־ יום־הולדתו * נ

 יליד כר־קדמא. עמנואל תונאי־צייר
 ב־ שירת המאוחדת, התנועה בוגר הארץ,
 למד הל״ה, נתיב קיבוץ חבר היה נח״ל,

 באוניברסיטה המדינה ומדעי סוציולוגיה
 העובד הנוער עיתון עורך היה העברית,
 לילדים, קצרים סיפורים פירסם במעלה,

1958מ־ ביונייטד־פרם, כעורך־לילה עבד

בר־קדמא עמנואל

 ידיעות של ותיאטרון אומנות לענייני עורך
 את ומציג שנה 15 זה מצייר אחרונות,
 ותערוכות־ קבוצתיות בתערוכות עבודותיו

יחיד.
. ר ח ב ב ביותר הפופולרי לשחקן נ

 גרמניה, :הגרמנית דוברות הארצות שלוש
 אלן הצרפתי השחקן ושווייץ, אוסטריה
בסרט הגדולה הצלחתו בעיקבות דילון,

אדומה. שמש
ם י ל ה נ ן מ מ ו  השחקן־זמר . ר

 אחותה גאבור, ואווה סינטרה פרנק
גאבור. זאזא המפורסמת השחקנית של

ה ס י ד ג ב א ת ה ה בטוקיו, . ל
 קורופאבה אקירה הנודע היפאני במאי

 קשה במצב הובא ורידיו, את שחתך )61(
 הטובים הבמאים לאחד נחשב לבית־חולים.

 הסמוראים שבעת סרטיו בזכות בעולם,
ורשומון.

. ר ט פ  שבוע ,56 בגיל בתל־אביב, נ
 פיר־ שירותי מנכ״ל רעייתו, פטירת אחרי
 משה צבי הקל, הגל של בשידור סומת
 היה ,1934ב־ לארץ עלה פולין, יליד קנר.

 בבית חדשות עורך
המנדאטו השידור

 חדשות עורך רי,
יש בקול בעברית,

 מנהל סגן ראל,
 החדשות מחלקת

המח מנהל ואחר
 שימש 1960ב־ לקה.

 ישראל קול כנציג
 כסגן ואחר בלונדון
ישראל. קול מנכ״ל

 מנכ״ל היה 1964מ־
 פירסומת שירותי
בתל־אביב. בשידור

. ר ט פ  בגיל נ
 קופת־חו־ של הראשון המחוזי הרופא ,67

גר יליד בוכמן. מכס ד״ר בטבריה לים
כרו עובד והחל 1924ב־ לארץ עלה מניה׳

 רפואי כיועץ גם שימש בה בטבריה, פא
טבריה. חמי לחברת ראשי

. ר ט פ  ,70 בגיל במוח, משטף־דם נ
 עיריית ראש הרופא, אסף בבית־החולים

 עיראק, יליד לוי. סאלם אליהו רמלה
 ב־ לארץ עלה בגדה אוניברסיטת בוגר
 וב- 1952מ־ החרות תנועת חבר היה ,1951
 1965מ־ חרות. העיתון מנהל היה 1958
 בתחילת נבחר רמלה, עיריית מועצת חבר
רמלה. עיריית לראש 1971

. ר ט פ  הנשיא ,85 בגיל בניו־יורק, נ
ויו אלקטריק ג׳נרל חברת של לשעבר

 אמריקאיים, נשיאים שלושה של עצם
 העולם במלחמת שעמד דילסון, צ׳ארלס

 המלחמתי הייצור ועדת בראש השנייה
 של כיועצו שימש המלחמה ולאחר הפדרלי
אייזנהואר. הנשיא

ה ר ט פ  אי■ ,90 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 אינג׳ינר של אמם אלטבאואר, טה
 בכיר מהנדס שהיה מי אלטבאואר, יוסף

 משה פרופרסור ושל תל־אביב, בעיריית
העב האינציקלופדיה מעורכי אלטבאואר,

סלביות. לשפות עולמי ומומחה רית

אשרת ..לא
במילואים

ב שיניוו עד
מכריז כיהודי!״

צודל: יוצא צעיר
 שוט- זוג עלולים הקרובים, ימים ף
 דלת על להידפק חסונים צבאיים רים •4

 את להזמין צצקם, וציונה דינו של דירתם
 לג׳יפ יוכנס הוא אליהם. להתלוות דינו

 ויישלח צבאי, שופט בפני יועמד הצבאי,
צבאי. לכלא יום לשלושים הסתם, מן

 לאחר תהליך. של תחילתו רק זה יהיה
עצמו. על הסיפור יחזור דינו, שישוחרר

 סתם או מחבל, מרגל, איננו צצקס דינו
 טוב, ישראלי אזרח הוא ישראל. עוכר
 טובות וחצי שנתיים אחד כל כמו שנתן

עבירה. כל עבר ולא לצה״ל,
אזרח להיות מסרב הוא היחיד: חטאו

״"״;־״ע; הקורבנות
 יהיו כשיגדלו, ).3( ומאיר )8( מרינה

הש של האמיתיים הקורבנות הילדים
במדינת״ישראל. הדתית הכפייה תוללות

 ישראל מממשלת תובע במדינה, ב׳ סוג
מדי בכל אזרח, לכל המגיעות הזכויות את
לאהובתו. להינשא הזכות את :חופשית נה

 שוללת הרבנים עם שהקואליציה מאחר
 שנואש לאחר דינו, הכריז זו, זכות ממנו
 לשרת להמשיך יסרב כי אחרת, דרך מכל

 במדינה קובעים הרבנים ״אם במילואים.
 ̂ לשרת הם שיילכו אזרח, הוא מי הזאת

הכריז. במילואים,״

 כשר, יהודי היה יצחק, דינו, של ביו
עג־ ש״י גם מופיע משפחתו שבאילן

 לה מרוסיה, מאמו, התחילו הצרות נון.
ביוגוס אזרחיים. בנישואין האב נישא
 נשאו המלחמה, שלפני אירופה כבכל לביה׳

 הולידו נוצריות, נשים חילוניים יהודים
דבר. לכל יהודית כמשפחה וחיו ילדים,
אר נולדו לזוג צצקם. משפחת גם כך
 בזמן אך השלישי), הוא (דינו בנים בעה

 ניספו — ליוגוסלביה הגרמנים פלישת
 היחיד הבן דינו, יהדותם. בגלל — שלושה
.1949ב־ ארצה הוריו עם עלה שנותר,

 לא ותרבותית, יפזזפיה אשה מרוסיה,
 היא נוצריה. היותה את מעולם הכחישה

 בקשה כשהגישה אך דתית, היתד. לא אמנם
נוצרית. דתה: את רשמה זהות, לתעודת

 סיפר להתגייס,״ תורי שהגיע ^
 הייתי בשימחה. ״התגייסתי דינו,

 שנתיים בצבא שירתתי מדים. ללבוש גאה
בחיל־רפואה. רפואה־מונעת כמש״ק וחצי,

 בחורה, היכרתי השירות בתחילת ״מייד
 לגמר חיכינו בה. התאהבתי אזולאי. ציונה

 ה- ביום להתחתן ותיכננו שלי, השירות
אח־ בעיות. לנו שיהיו חלמנו לא שיחרור.


