
שת שק 1936 ק
כו למצוא ונסר, דמיונך את הפעל

שתס שלמטה, לציור מתאימה תרת
לכו הצעות בו. רואה אתה מה ביר

 ת.ד. הכתובת: לפי לשלוח יש תרות
ההג ״קשקשת״. עבור תל-אביב, ,136

תפורסמנה. ביותר הקולעות דרות

שת שק 1934 ק

הביטחון. גבול #
נתניה ,5 שמחוני אסף שביט, יצחק

 חבל. על מהלך של שרידיו #
ב׳, 240 רישפון רח׳ !:ספר, דני

נאות־אפקה
 כניסת של הלידה מחבלי אחד #

לממשלה• חמפד״ל
ירושלים זדרקיך, י.

 הרטייה חבל של מקרוב צילום #
קרחתו. על דיין משה של

 תל-אביב אלרואי, ניסן
 שתי דרך לאקסיומה: ההוכחה +

אחד. עקום קו גם עובר נקודות
ם י בת־ אלפנדרי, מיכל

ב יזכו תפורסמנה ש התשובות בעלי
 דרייב־ לקולנוע זוגי כניסה כרטיס

 היחיד המכוניות קולנוע תל־אביב, אין
בישראל.

כ״דרייב־איו״ השכוע
 ,7.15 ראשונה הצגה

המוסיקלית האגדה
עוץ״ מארץ ״הקוסם
9.45 שניה הצגה

מרעים״ ״חכר

0 0 0 6 0 0 0)0 0 0 ס ס ס 0 ס ס ס

בסיטונות !
 הריון שמלות • 0
סי • $  הריון מכנ
ת • . קו  הריון טוני

ת • הריון חליפו
ן ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב, 4

 החצר דרך ב׳, קומה
בערב 7 עד פתוח 0
)2—4 בשעות (סגור *
ת״א ,50344 טל. סוכו: ע״י להזמנות ^

28

תאפ רוחנית עירנות
 על להתגבר לך שר
 התנגדויות מיני כל

 צפויות. ובלתי צפויות
יבו אם מבריק, רעיון

לעו תיכנון על-ידי סס
 את לעצב עשוי מק׳

בצו הציבורית עמדתך
 טרם בהן ובמידה רה

 שבוע זהו נתנסית.
התו אצל לביקור טוב
 על תסמוך אל אופנה. בתצוגות או פרת

עצמך. בכוחות הכל את עשה ידידים.
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הברורה הדיבור צורת ,
 בימים שלן והמרשימה

בית אותך תזכה אלה,
אח לשכנע ובכושר רון

 הבאים לרעיונותיו רים
מע ביטוי לידי עכשיו

מא שאתה בתנאי שי,
ידי שלם. בלב בהם מין
שתפ תאומים ממזל דה

 לך להיות עשוייה גוש
מעניינת. שיחה אשת

ומו דת על בשיתותיך להיסחף עלול -אתה
 דתי, מטיף של הרושם את בה וליצור סר

 לערכים אותו הסובבים כל את לחנך המנסה
העתיד. לקראת להיערכות הזמן זהן נעלים.
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 מעניין שבוע לכם צפוי

פי מבחינה הן וסוער,
 מבחינה והן נאנסית

שתע אפשר רומנטית.
 או בעזרת כסף שו

רו מביקור כתוצאת
 שהרפת- ואפשר מנטי
 תעלה רומנטית קאח
הש רב. בכסף לכם
 ולא לחמר לא תדל

לצו שלא כספך לסכן
להוצאות תיגרר כי רך,

■!*■וייד-ה־**■

תאומיס
כספיות.
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 פרשת־דרכים. על — כרגיל — נמצאת את
תוכ לא שהפעם אלא

 ידיים. בחיבוק לשבת לי
 צעדים ממך ידרוש הוא

הדרי ועצם נימרצים,
 אותך תדרבן הזאת שה

 שישנו דברים לעשות
מאז בן חייך. כל את

דוו תסתבך, אל : ניים
 זקוק אתה עכשיו. קא

 שבוע זהו חושיך. לכל
מסו לא כי אם קשה,

זהיר׳ היה עצמאי. כל־כך תהיה ולא כן

חאזנ״ס
י89ו י י8י

 מה זה חזקים! עצבים
השבוע. צריו שאתה

וחכה. אחוריך על שב
 מעל לקפוץ לא השתדל

 במה השתמש לקורקבן.
 תגיע אחרת לך, שיש

 תצא לא ממנו למצב
 לשעת חסוך בקלות.

 עומדת היא כי צרה,
 החכם הוא ומי בפתח.

 את הרואה זה לא אס
 הכוכבים מראים לו סרטן, בת 7 הנולד
המו אך רבים. ובילויים אהבה של שבוע

 ■מושג אותו בהכרח איננו ״אהבה״ נח
היזהרי! סרטן, בת אליו. מתכוונת שאת
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 את הממזג שגוע זהו

 חייך של חמיסתורין
ו כמה עם הרוחניים

 מוחשיים הישגים כמה
 במה טוב, שבוע ביותר.
 להימורי־טוטו שנוגע
 לעיסקי-מניות ופיס,

 זהו להימורי״אהבה. או
להי מוטב בו השבוע

 מאשר זרות עם פגש
 בו מוכרות, ידידות עם

 ולטייל ידועים, לא בשבילים ללכת כדאי
הפגי אלה מוכרים. כל-כך לא במקומות

 השבוע. במיוחד׳ נא יזהרו :בליבם עים
המישפחח. בקרב שורר מצויין מצב
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 שעלתה הגדולה העננה

 עדיין מעליך, והוסרה
במ לזוז לך מאפשרת

 הרצוייה החופשיות לוא
אופיי בתולה מזל לבני
 לקחת דע כן על ניים•

 בשלווה בקוקט, הכל את
חיפזרן. וללא יחסית,

 תיכנון של שבוע זהו
 של שבוע זיכרון, ושל

 של ולא עבודת־בית
ביתך. את יפקדו רבים ידידים ביצוע־חוץ■
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 באנשים היטב ותתבונן עין תפקח אם
סי צפויים אותן, הסובבים ובאירועים

 או נעים, לרומן כויים
ו חקאריירה לקידום
 משא- החברתי. המעמד

לפ בו שהתחלת ומתן
 לן ושנראה מה, זמן ני

 כ- הראשונים בשלביו
 עשוי פזיזה, הרפתקאה

 כצעד השבוע להתגלות
ו מלהיב מאוד, נבון

 עוד שחשוב מה מרתק.
 יישא הוא — יותר

 עכשיו לפתור נסה בעתיד. גדולים רווחים
לך. המציקה המישפחתית הבעייה את
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 עוד חכה דראסטיים. צעדיס תעשה אל
 את שתבצע לפני קצת

 — קשת בת החלטתך.
 את השבוע תפגשי לא

 למרות החלומות, נסיך
 יהיה השבוע שבסוף

 כדאי שפגשת. לך נדמה
 השבוע את שתנצלי

הו את לשפר כדי
 בדיאטה, התחילי פעתך.

 התיסרוקת, את שני
׳ שתוכלי. ככל יפה והיי

4 .4 -4

 נמשכת מצוייח את בה האושר תקופת
 מופיעים קטנים ענני״סערה כי אם —

התחיי בצורת באופק,
 פגישות עבודה, בויות

 מריבות או נושים עם
במ שובות ידידות עם

דאגה, אל אך יוחד.
 עשוייה את עז רצון עם

בשלום. זה מכל לצאת
 בשני עוסקת את אם

— מקבילים רומנים
 אחד עם לגמור דעי

ל לפחות או מהם׳
 להתפוררות יגרום שלא כך אותו, הסוות

 מכאן קרחת תצאי ולא החבילה כל
ך חודש זהו ומכאן. ב סו ומוטב מ

!אדום לבשי ימין. ברגל אותו שתתחילי
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 שותף שאתה נהמריבות הוויכוחים
ה להפגת יעזרו לא

 לך יגרמו רק אלא מתח,
הי במיוחד לדפרסיה.

 עד מאי־נעימויות מנע
 תתחיל אז ראשון. יום

 המתח. בהפגת להרגיש
 סבלנות. בהרבה התאזר

 טוב, סרט לראות לך
 עם או לבד, רציני,
 שצפוייה ותיווכח חברה,

רגילה. בלתי הנאה לו
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להם
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 פיתרון. השבוע מוצא לא הכספי הגירעון
 חסר־קצב, איטי, שבוע זח יהיה ובכלל,

לטו זה משעמם. וקצת
 לאגירת אותו נצל : בה

הבאות, לקראת כוח
 ידרוש והחודש מאחר

 הניתוח כושר כל את
שלן, האינטלקטואלי

 לא למידה בתוספת
אומץ־לב. של מבוטלת

הת שתוכל, ?מה עד
והת מאלימות רחק
ה של העיוני בצד רכז

תת — גדולה אהבה

 בפברואר ו9
במרס 20

:דגים בת חיים.
דרכך. את להאירך זה שבוע בסוף חיל

תמרורים
ה א ש י  והבדר־ שחקניודהקולנוע ♦ נ

 ג׳לו למפיק ),28( מינלי לייזה נית
 בסרט איש־הפח שהיה ),41( הבן היילי
ה נישואיו הם אלו עוץ. מארץ הקוסם

 לייזר, של השניים היילי, של ראשונים
ה מבעלה, לא־מכבר שהתגרשה מינלי,
 טכס־ אלאן. פיטר האוסטרלי מלחין

 פרסביטריאנית בכנסייה התקיים הנישואין
קליפורניה. בסנטה־ברברה,

♦ א ש י ה ומגיש צה״ל גלי שדרן נ
 ועלמה עלס בטלוויזיה לנוער תוכנית
 יער, לאורנה ),23( בן־עמי עודד

 טכס־החתו־ בשידורי־ישראל. עוזרת־הפקה
 בתל־ החייל בית באולם שהתקיים נה,

 תח־ שתי מנהלי את למקום זימן אביב,
 ועורכי־ מפיקים שדרנים, נות־השידור,

תוכניות.
ת ד מ ו . ע ש ר ג ת ה  שחקנית־ ל

ל מור רוג׳ר של ובת־זוגו הקולנוע
ש סיימור, ג׳ין למות ותן חייה סרט

 אטנכורו, מייקל המפיק מבעלה נפרדה
 ריצ׳ארד והבמאי שחקן־הקולנוע של בנו

נפר בדירה להתגורר עברה אטנבורו.
דת.

. ד ל ו  שבדיה של לקונסול״הכבוד נ
 שבא מלכת מלון ומנהל בישראל והולנד
 ראשון. נכד ),41( פריאל קי׳ג באילת,
 בכורו ואשר בנים, לשני אב שהוא פריאל
 אותו -שהפכו הם זיוה ורעייתו דודו
ו שבדיה דגלי את הניף מאושר, לסב

 לו היוודע ברגע התורן ראש אל הולנד
הנכד. הולדת על

 הישגיו על מדליית־זהב ♦ ה ק נ ע ו ת
לפרופ והקארדיולוגיה ניתוחי־הלב בתחום

 בילינסון מבית־החולים לוי, מורים סור
ל־ שהוענקה המדלייה, את בפתח־תקווה.

לוי רוגינא
מדלייה הולדת יוס

 מכל רופאים שישה ולעוד לוי פרופסור
 בינלאומי בקונגרס הפרופסור קיבל העולם,

 החודש בראשית שהתקיים לקארדיולוגיה,
ארגנטינה. בירת בבואנוס־איירס

♦ ג ו ח  כוכבת- של 40ה־ יום־הולדתה נ
ש פרדו, כריז׳יט הצרפתיה הקולנוע

 ,1952 בשנת שלה הקאריירה את החלה
 את סרטים. מחמישים ביותר הופיעה ומאז

 היפהפייה השחקנית בילתה יום־הולדתה
 לרפואה הסטודנט הנוכחי, ידידה בחברת

.28ה- בן ורג׳ס דורן
♦ ג ו ח  הגברת של 85ה- יום־הולדתה נ

 חנה העברי, התיאטרון של הראשונה
 להיענות סירבה רובינא הגברת רוכינא.

 יום־הולדתה את לחגוג מוקיריה להצעת
 כוסית בהרמת הסתפקה פומבי, באירוע

 של החדש מחזהו על החזרות בימת על
משתתפת. היא בו אדיפוס, אלוני, ניסיס

ג♦ ו  כנו של 80ה־ הולדתו יום נח
 תנועת מנהיגי עם בזמנו שנימנה כהן,
 בין בלאז־ווייס. בגרמניה, הציוני הנוער
 הדינאמי הכוח היה 1939—1933 השנים
 בגרמניה הציונית ההסתדרות את שהפך
 היה ארצה עלייתו עם רב־עוצמה. לגורם
איחו ועם הפרוגרסיבית, במיפלגה פעיל

 במיפלגה הכלליים הציונים עם זו של דה
ה הכנסת כחבר מטעמה נבחר הליברלית,

 שימש כמישפטן ).1961—1965( חמישית
 ביוד כיושב־ראש '50ה־ שנות מראשית

 שירות־ נציבות שליד המישמעתי הדין
 בבית־הספר רבות שנים והירצה המדינה,
 ב־ עד היה בתל־אביב. וכלכלה למישפט
אייכמן. מישפט

♦ ה נ ו  יחסי־הציבור וקצין כדובר מ
 רב־פקד תל-אביב, מחוז מישטרת של

 עמום סגן־ניצב של במקומו *טרף, מיטה
 ממושכת. לחופשה יצא אשר אריכא,

 מחוז במי-שטרת הקצינים מוותיקי שרף,
 כקצין האחרונה לעת עד שירת תל-אביב,

 המחוז, מישטרת של החקירות באגף בכיר
הארצי. במטה ולפני-כן

1936 הור. העולם


