
 בסודי-סודות שמור יתר. מפטפוט היזהר
.. ע- המיבצע פרטי את
 ברגע. עובד אתה ליו

 דווקא שתיזהר בדאי
ש חושב שאתה מזה
 — חטוב ידידך הוא
 אורב אחר ולא הוא
 מפיך, שייצא רמז לכל
 מיקרית, טעות לכל
שתע מישגח לכל או

 לבו, בודד, אתה שה.
ב לעמוד עליך יהיה
 אם איש. של גיבוי ללא לבדך, הזה אתגר

 קוד־ את שיעטרו הדפנה זרי — תצליח
אחר-בך. שיבוא ממה חלק יהיו קודך

¥ ¥! ¥
ל שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף

לבריאות. או עסקים
ע באש הקשור משהו

שיח־ על להעיב לול
בש־ מצוי מזלך חתך.
לה של בסימן זה בוס
הס גס לך יהיו בה.

ב ילדים עם תבכויות
וי שיולידו משפחתך,

ההורים. בין חריף כוח
כאי לך וייראה ייתכן

הכ מקור לו נשקף לו
הנוכ עבודתך מאשר יותר מבטיח נסה
תס ואל מעשיך את היטב שקול חית.
שלך. הפרטית האינטואיציה על רק מוך

* * *
 אינה הסתבכת, בה הטיפשית המריבה
 מצב- את ומקלקלת אחד, לאף מועילה
 להקדיש נסי רוחך.

 ו- יופייך, לטיפוח זמן
 בתחביבייך, לעיסוק
כת על לשאת במקום

ה בעיות כל את פייך
 לקראת הזה. עולם
עלו את השבוע סוף
 אישי קשר לנתק לה

בדי בעיקבות חשוב,
 שהושמעה מעשית חה

א בנוכחות באוזנייך,
מוט בצורה אותה יפרשו שלדעתך לה

 בסופו-של-דבר, בי זאת, תעשי אל עית.
 השבוע תאומים, בת ישתלם. לא זה
לבילויים. לא גם ורצוי לקניות, תצאי אל

¥ ¥ ¥
עצמך? חשבון על גס לצחוק יודע אתה

הז לו תהיה השבוע
 תיתקל :לכך דמנות
 בו שיש מביך במצב
מל ההומור. מן הרבה

מצויין: שבוע זאת, בד
האה ההצלחה, הכסף,

— אהבהבים וסתם בה
 אחריך מחזרים אלה כל
 רק הזהר סרטן. בן

רא את יסובב לא שזה
 את תנצל ושלא שך,

 מוכי אומנם אתה מוגזמת. בצורה הכל
דומות. מעלות יש לאחרים גם אך שר,

¥ ¥1 ¥
 שב- באוזניך שהשמיעו מכוערים חשדות

 ומצוי מבוססים, אינם הצעירים, ניד
 מאד עלוב גרעין בחם

 הנזק אך אמת. של
 מאמץ עשה נגרם. בבר

 בטרם לתקנו, עליון
ל אבוד יהיה המצב

או ילמד זח חלוטין.
 שלא לקח, להבא תך

 בדותה לכל להאמין
ו באוזניך, המושמעת

 דברים, לאמת לטרוח
 על- פועל אתה בטרם
 האינפורמציה מקור אם בפרט פיהם.

 צפו־ סבנה — לביאה מפוקפק. בה הוא
מביתך. תרחיקי אם השבוע, לך ייח

¥• ¥! ¥
 השבוע, סובבות, שלך המרכזיות הבעיות
 עליך שיהיה מרות החלטות לשתי מסביב
אירגוניס. ובענייני בענייני־כספים :לקבל

לע יכול שאינך זכור
בעצמך, הכל את שות

כוחותיך. על ושמור
שתיד שמוטב גס זכור

הפי־ ההכרעה את חה
הבא, לשבוע נאנסית

מאז בת המוקדם. לכל
שכי בלתי פגישה ניים,

מנו את מטרידה חה
על־ תידחק היא חתך.

שוטפים. אירועים ידי
מיפנה. של התחלה זוהי — זאת ובכל
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והמרת הנעימים השבועות אחד זה יהיה
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקז זוגך

 משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי־פעם. משהייתס
 יהיו המשפחה, קרב
נעי השבוע אמצע ימי
בהם. השתתפימאוד. ומאושרים מים

עקת
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מתגבר? העיסקיים בחייך הסביר הקצב

ב זה את תקבל לא ,
 אינך כי ? טובה רוח

 אם אבל לחץ, אוהב
 באל לזה תתייחס

 מן תצא ריגעי, שלב
גדו בהישגים העניין

רצי בהכנסות וגם לים
 מרחוק איגרת ניות.

בח גדול יום תקרב
תקב :עקרב בת ייך.

נחושה, החלטה לי
שינוי. לשם הפעם, בה תעמדי וגם

¥ ¥ ¥
 פרשת־דר־ על — כרגיל — נמצאת את

 לא שהפעם אלא כים.
 בחיבוק־ לשבת תוכלי
מ ידרוש הוא ידיים.

ו נימרציס. צעדים מך
 הזאת הדרישה עצם

 לעשות אותך תדרבן
 כל את שישנו דברים
 אל בתולה: בן חייו.

 עכשיו. דווקא תסתבך,
 חושיך. לכל זקוק אתה
 כי אם קשה, שבוע זהו
תהיה ולא מסוכן לא

* 0 *

עצמאי כל־כך

0111*

מא קדימה לזוז מוטב האינרציה בכוח
 הפעלת תוך־כדי שר
ה כל השרירים, בל

 בה תקופה זוהי זמן.
הרבה, לחשוב, מוטב
ואומנם, צעד. כל לפני
תי ולא תעשה כן אם

ה המסקנות מן רתע
— שתסיק מפתיעות

 יש השבוע. רחוק תגיע
 לחעלאת-שבר סיכויים

יו גדולה להכנסה או
במיוחד. רומאנטי שבוע לך צפוי תר.

¥ ¥ ¥ ׳
 מוסיף החודש מתחילת שעברת הזעזוע

או אותותיו. את לתת
לך לחשוב די לא לם
לע גם חייב אתה —

לש כדי משהו שות
 זכרי מצב. אותו נות
ב ליפול יכולה את
 מזל בן עם בייחוד פח,

 אל עקרב. או קשת
הק את לנתק תהססי

מאו שיהיה לפני שר
בצבע בגד מדי. חר

מצב את ירומם בהיר
¥• ¥! ¥

בורך פינאנסיות הצלחות של חדש גל
כו התמוטטות עימו *

לי תהסס אל חותיך.
ל קצרה, חופשה טול

השדה, לאוויר צאת
 חדשים אנשים להכיר

 אל ש,ני, מצד אבל —
הטב לנטיותיך תיכנע
ה את לחסל עיות
ל להתמסר בדי 'הווה
ד בת *עורפל. מחר
מיקרית פגישה : גים

ומאושרת. גדולה אהבה אחריה תביא —
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הגרוע. רוחך
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תמרורים
ג ו ח ̂ר של 50זד יום־הולדתו ♦ נ  ד׳

מו לרפואה פרופסור דיידויס, מיכאל
 רפואית לאקולוגיה המחלקה ומנהל נעת

בירושלים. לרפואה בבית־הספר

ג ו ח  נער של 66ה־ יום־הולדתו ♦ נ
הירש, פוקה ד״ר הניצחי השעשועים

הירש פוקח ד״ר
ניצחי שעשועים נער

 ■מקשפט עתה תלוי נגדו אשר הסרות בעל
מס. והעלמות מטבע עבירות על

ג ו ח  סגן של 54ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 עורך- שהוא שערי, יהודה שר־התיירות

 המיפלגה מטעם וחבר־פנסת במיקצועו דין
 וליד האחרונות. הכנסות בארבע הליברלית

 הראשית ההנהגה הבר היה שם רומניה,
ו 1941ב־ לארץ עלה הציוני, הנוער של
 אשדות־ גבע, ניצנים, בקיבוצים חבר היה

 מחנה את ניהל נווה־אבא, ■ממייסדי יעקב,
 של כללי מזכיר והיה בחופה הנוער עליית
 בשנים פעל בתל־אביב, הציוני העובד

 הסוכנות !סשליה בדוי בשם 1947—1945
 הנוער ועליות החלוצית התנועה באירגון

ה של הפועל הוועד חבר היה ברומניה,
 של המישפטית המחלקה ראש הסתדרות,

ציוניים. בקונגרסים וציר הפועל הוועד

. ג ו ח  הסופר־ של 54ה־ יום־הולדתו נ
 ירושלים איש האזרחי, יהודה מחזאי

יפה. ארץ־ושראל למען הירושלמי והלוחם

ה ע צ פ  בכפר- בתאונת־דרכים . נ
 הברת־ חיפה, כביש צומת לייד שמריהו
ה הכנסת ק  במכונות שנסעה גרו&מן חיי

 בתאונה !ממולה. שבאה במכונית שהתנגשה
השנייה. המכונית נהג גם נפצע

ז פ ש ו ב רמב״ם בבית־חולים ♦ א
 מכבי של הבינלאומי הכדורגל שחקן חיפה,

 פציעתו בעיקבות פרץ, ויקי תל־אביב,
 פרץ חיפה. :מכבי עם קבוצתו במישחק

הלחי. בעצם ושבר קל מזעזוע־מוח סובל

ה ד ל ו פרק של הראשית לעוזרת ♦ נ
 פו* (״!מיקי״) מרים תל-איבייב מחוז ליט

 בצה״ל סגן־אלוף שהוא ולבעלה קולוב,
שנייה. בת סוקולום, (״אריק״)אהרון

ג ר ה  באלוזה לייד בתאונת־דרבים ♦ נ
 נסע עת ),22( שרון רומן הזמר בסיני,

 חיי- בפני להופיע כדי הפרטית במכוניתו
 שניתיים לפני השתחרר חולון, תושב :לים.

 הראשיים התפקידים באחד הופיע מצה״ל,
החיפאי. התיאטרון של גס ולילי בהצגת

בירו הדסה בבית־החולים ♦ ר ט ניפ
 האדריכל ,48 בגיל במוח, משטף־דם שלים,
 נשלח בווינה, שנולד אפנצלר, אורי
 הנאצית לגרמניה אוסטריה סיפוח אחרי

 יהודים, ולדים הצלת במיסגרת לצרפת,
 הגרמנים בידי צרפת כיבוש אחרי הצטרף

 בידי 1944ב־ נתפס אנטי־נאצי־ת, למחתרת
 להימלט, הצליח למוות. ונידון הגסטאפו

 בו ללח״י, והצטרף 1945ב־ לארץ עלה
 ב־ שירת המפורסמים, הלוחמים אחד היה

 המילחמה אחרי בצה״ל. תש״ח מילחמת
 ובחו״ל, בארץ :ממלכתיים תפקידים מילא
 והקים לארץ חזר בפריס, אדריכלות למד

אדריכלים. מישרד

קולנוע
ישראל

?ה,ד*מר ־1311* גודן מוחם
תע בעיתון הופיע ינואר חודש באמצע

 רב־היוקרה, האמריקאי השעשועים שיית
 חברה של שלם, עמוד על מודעה וראייטי,

 שדרות וכתובתה יורו־אמרי, בשם חדשה
בלוס־אנג׳לם. ושינגטון

 ופעלוליו עלילותיו על סיפרה המודעה
סיפ גולן, מנחם ובמאי־הסרטים מפיק של
ש הסרטים כל שמות עם עברו על רה

 מתכוון שהוא התסריטים את מנתה הפיק,
ביש וכן באמריקה, החדשה בחברה להפיק

 לפקה, עתה, מפיק שהוא הסרט על רה
 לשימצה הנודע היהודי הפושע הוא הלא

 הוכהלטר, לואיס — לנסקי מאיר מחבורת
 את זיגל ובגסי לנסקי עם יחד שהקים

 לאקי עבור שעבדה בע״ם, רצח כנופיית
לוציאנו.

 בישרה לולא ונהדר, יפה טוב היה הכל
 :זמן מזה אנשים כמה שידעו מה המודעה

ביש הסרטים תעשיית גאוות גולן, מנחם
ל שפך והתעשייה המיסחר שמישרד ראל,
 עובר שונות, בצורות לירות מליוני כיסו

בקלי השמש את ומעדיף באמריקה, להפיק
בישראל. השמש על פורניה
 קיבל 1973 בשנת רק רווח♦ מיליון 3
וה המיסחר ממישרד מס החזרי גולן מנחם

 לירות. מיליון 1.8 של בסכום תעשייה
 שהציג הסרטים משלושת הכוללים רווחיו
 אבו שלוש, ברחוב הבית (קזבלן, זו בשנה

 מיליון 3.5ל- בערך הגיעו אד־בנאת)
 בחודש הזה העולם דיווח כאשר לירות.
 לירות מיליון שני הרוויח גולן כי אוגוסט

נמ הכחשה לשלוח גולן מיהר קזבלן, על
זה סרט על קיבל כי מתברר עתה רצת.

גולן מנחם
המיליונים? הלכו לאן

 ולכן לירות, מיליון 1.3 של מס החזר בלבד
 לירות. מיליון 2.6 היו בארץ הכנסותיו סך

 ממכירות דולר מיליון כחצי להוסיף יש לזה
 של כוללות הוצאות לנקות ומזה בחו״ל,

 3 מעל של רווח נשאר לירות. מיליון 2
זה. מסרט לירות מיליון

 כה הרוויח גולן אם ריקים. קולנועים
 יש ומדוע לקליפורניה, עבר מדוע יפה,

 בישראל? שלו ושטרות צ׳קים עם בעיות
ש הכספים את לקח הוא פשוטה: הסיבה

 ממישרד שקיבל מה כולל מסרטיו, עשה
 ומיגרשים בתים קנה והתעשייה, המיסחר
 ב־ גולן קנה שנה תוך בתי-קולנוע. בצורת

 ב- בתי-קולנוע חמישה לירות מיליון 2.5
תל-אביב.

 פרצה בהם, להשקיע סיים כאשר בדיוק
 אחד קבר הם בתי-הקולנוע ומאז המילחמה,

מה לקבלן ציפה שהוא ההכנסות גדול.
 נוסף באו. לא שקנה בקולנועים צופים
 זכויות את גולן קנה המילחמד. לפני לכך,

מטרו־גולדויךםאיר חברתידוסרטים הפצה


