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ס 21 ר מ  - ב
ל 20 י ר פ א ב

נכ שוג שאת חוששני
ת לאחת נסת  התקופו

רן המצערות, ת ג תו א
ת ת קפ או הסובכים א

סי וללא גבול ללא תך
 לרדות ונוטה בה,

 הקרובים באלה דווקא
 את תנצלי אל אלייך.

טולרנ להיות נכונותם
ה אבל כלפייך. טיים
ת פעם  להי־ עשוייח א
או שתבלום חזקה, גברית בהשפעה תקל
 ולמבוכה לצער לך לגרום עשוי וזה תך.
ם לניתוק ואף סי ח  חשובה. אישיות עם י
 ותני הצייתנית האשה את לשחק נסי

ם להתבטא לתיסכולייך תחו  אחר. ב
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משעממת, תקופה זוהי
 דווקא מייגעת. אפילו
 לך אסור כך משוס
 את להפקיר או לוותר

 שמור שלך. האינטרסים
 על עיניים בשבע

וידי־ — כספו רכושך,
ה־ כאלה יש דותיך.

 ואלה בכולם, מעונייניס
 גם הם בהם הימים

 כל את לקחת מסוגלים
 תסמוך אל מידיך. האלה היקרים הדברים

 מיש־ קרובי על לא ואפילו ידידים, על גם
 מזלך. מראה כך במו־ידיך. הכל עשה פחה.

¥ * ¥
 הפתעות לך יהיו אם

 כולן יהיו הן השבוע,
הממו טובות. הפתעות

 בך תולים עליך נים
ת  תאכזב אל — תקוו
תם.  להוכיח השתדל או

ת כש ואת אחריותך א
תיו  לא והדבר רונו

 נהג מעיניהם. ייעלם
 בת- עם רכה,יותר ביד

ת לכבול נטייתך זוגך.  א
 להביא עלולה העצמאיים מאווייה

ם, בת להתנגשות. מי סבלנית. היי תאו

 היתה, שונאיך, עליך שמתחו הביקורת
 השבוע בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה

ה את לתקן עליך יהיה
בקפ זאת, עשה מעוות.

ויוק וביעילות, דנות
והאי המיקצועית רתו
 שחקים. תרקיע שית
 אין שלך האהבה בחיי

 פאסיבי אתה — שינוי
סי ואין האחרון, בזמן

 דווקא שתשתנה כוי
 חלקית הצלחה השבוע.
 בחלקך ליפול עשוייה

את תיטול היא אם
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לידיה. היוזמה
הטבע. לחיק צא לה. להפריע לא רק דע
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ל 21 י ר פ א  - ב
י 20 א מ ב
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 מישפח־ בני עם יחסיך
 להעסיק עשויים תך

 לראש. מעל עד אותו
 המוגברת התייחסותך

 להתנקם עלולה לביתו
הי עבודתך. במקום בך
 הערות או לנזיפות כון
 הבום. מצד נעימות לא

 שלך הדואר בתיבת
מכ למצוא עלול אתה
 ישמח. שלא התראה תב

 השבוע. יזהרו כרונית
¥ ¥;

י 21 ל ו י  ־ ב
ט 2י ס ו ג ו א ב

 עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ידע שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם

תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע•

 לך ויסייע מרץ, מישנה
ת להגשים  שאיפתך א

ה .-עתיד העיקרית
 עם יחד ביותר. קרוב
 האהבה חיי גם זאת,
הק בת״זוגך אם שלך,

ל ויגיעו יפרחו בועה,
משי חדשים. שיאים

 או חברי, חוג במיסגרת עליך שיוטלו מות
במקצת. עליך יעיקו מילואים, במיסגרת

¥  ¥  ¥
 שלך, האהבה חיי במישור

מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

למ הנלהב, מחזרו את
 כלפיו חשה שאינך רות
 לזמן תני משיכה. כל

 או שלו; את לעשות
 בכל תשתנה שהרגשתך

 יתייאש שהוא או זאת,
 למרות קשת, בן ממך.

 נוטה אתה הנוח, אופייך
פרועות. להתפרצויות

קשת בת

־ 2( י נ מ ב ו נ  ־ ב
2 ר 0 ב מ צ ד ב

¥1 ¥ ¥

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א ו נ י ב

¥ 1 ¥ ¥

 ממחלה הסובלים
¥:

 של במצב נמצא אתה
אי של מחודש אירגון

 להעריך עליך שיותך.
 עם יחסיך את מחדש

 אתה אותך. הסובבים
ט חייב  שלא להחלי

 אהובה באישיות לפגוע
 נהדרת תקרפה עליך.

ת. לפעילות אמנותי
_____________ לצלם לרוץ לך כדאי

סיד לך שיכין הקרוב
 שאישיותך לדעת תווכחי פורטרטים. רת

 זה. בשבוע שתעשי מהצילומים תשתקף
¥ ¥ ¥1

 שמעת משונות דיעות
אצ גרמו האחרון, בזמן

ו מהפכת־ערכים, לך
אק שונה, להיות רצון

העניי במרכז סצנטרי,
 לאותו תיתן אל נים.
 ראשך את שסובב אדם
 ההבלים בדברי כה עד

לך, להשמיע נוהג שהוא
זאת. ולעשות להמשיך

 מה כל — בתול בן
עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב

¥' ¥  ¥

ר ז ל■ ב פ ר1ב  א
ד נ סי ס מ
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 נמצא לא — דיסקונט לאיש בניגוד —

בלתי־כשר. דבר כל אצלו
 על הממונה טס זה מעצר אחרי מייד

 אליעזר הצפונית, באמריקה לאומי בנק
 פרקליטיו עם נפגש למונטווידאו, לרנר,

להי ולא להסתכן שלא החליט העצור, של
 בינתיים נעצר שם לארגנטינה, בעצמו כנס
האמ מנהאטן צ׳ייס ישל הבכיר נציגו גם

 מישרדי את לסגור הורה לרנר ריקאי.
 פעילות כל ולהפסיק בארגנטינה, הבנק
נער אפריל, בחודש המעצר, מאז בהם.

 ארגנטינה, שילטונות עם שקטים מגעים כו
 ישוחרר, הנציג כי הוחלט אלה ובימים
 להגיע עתיד הוא הארץ. את שיעזוב בתנאי

הקרובים. בימים כעולה־חדש, לישראל,
נש שמישרדיו היחידי הישראלי הבנק

 כמה שלו הפועלים, בנק הוא פתוחים ארו
המ המפואר. קוריינטה רחוב ליד חדרים

 בחו״ל, הפועלים בנק פעולות על מונה
 למד לבואנום־איירם, הגיע ברגנר, עמוס

 כל לצמצם בינתיים והורה הנושא את
 המישרדים. את לסגור לא אולם פעילות,
 חדל רוזנמים טיבור של שהבנק ומאחר
ה היחידי הישראלי הבנק הרי לפעול,

 הוא בארגנטינה וכדין כדת עתה פועל
 נתפס לא מעובדיו שאיש הפועלים, בנק
 בעיס־ כמעורב השילטונות על-ידי כה עד
לא־כשרה. קה

ת עומד שאתה הספרים פעי יגבירו לקנו
 הנאתך את להגביר תוכל הרוחנית. לותך

ת טי ת אס התחו בכל ה
 ההתנצחות יצר מים.
 רבה במידה יעודן שלך

 מכך ותופתע השבוע,
 זה מתיר״חימה. שאינך

ם הזמן  ביותר המתאי
 לטיולים לצאת עבורך

ם אפילו לנופש. או  א
ק אינך קו להבראה, ז
 מטיול להינות תוכל

 יש החופשי. באוויר
 המין בן עם הקשר מהצטננות. להיזהר

 וחולף ארעי או קיצוני יהיה השני
תכלת. לבש הנאה. משום בו ויהיה

 יקרה אשר שכל הוא אותך שמרגיז מה
 — יותר או פחות אירע, כבר השבוע לך

 קודמות. בהזדמנויות
אי בשביל אכזבה זוהי

שכ רומנטית שיות
ה לאור בייחוד מותו,
 שחוש־העסקים עובדה
 מתחת המסתתר הבריא
 שלך האונים לחוסר
 גס ״זהו לך: אזמר

לי נסי זמן.״ של ביזבזז
 לאכול ולא מספיק שון

 כחול לבשי מדי. יותר
 במיק־ עצמך את וקחי מנומר. או כהה
במהרה. לבוא סופו השכר !בידיים צת

ם עימו, האינטימיים ביחסייך הישמרי  א
 ילד תיכננתם לא ואם לו נשואה אינך

הפעי הקרוב. לעתיד
עלו שלך הפוריה לות
 במצב להעמידך לה

ם מביך  תשמרי לא א
 בשעת רוחך קור על

ש תמצאו התרגשות.
ם ת  במייוחד רגישים א

ש־ דברים לגבי השבוע
 לציידים וביושר. בכנות

העו זו דגים מזל בני
ל הידיעה בח״א נה

צפויות. פיננסיות הפתעות מוצלח. מסע

התומכים היהודים
בשמאל

 סניפי באמצעות כרחות־הכספים ^
 שערוריד, מהוות הישראליים הבנקים 1 (

ה מבחינת הבחינות. מכל וחוסר־אחריות
 ההברחות כל ארגנטינה, של אינטרסים

 מה על עולות אינן זו מארץ יהודי הון של
 בשנה שניים או אחד מגדל־בקר שמבריח

 מעריכים, הארגנטינאים השילטונות אחת.
 מארצם מבריחים האמריקאיים הבנקים כי

שנה. בכל דולר ביליון 3מ־ יותר
 יהודי של ההברחות זה, סכום לעומת

 הישראליים הבנקים באמצעות ארגנטינה
 השילטונות גם ולכן בים, טיפה הן שם,

יותר. חמורים צעדים נוקטים אינם
ה הכספים שמרבית היא, הצרה אולם

 ועל- ישראליים, בנקים על־ידי מוברחים
 לישראל, בלל מגיעים אינם ישראלים, ידי

 כך, מהם. הנאה כל ישראל למדינת ואין
 חברה הוא בנידיורק לאומי בנק למשל,

 אינם בה המופקדים והכספים אמריקאית,
ב ישראל. של ליתרות־המטבע קשורים
 הבנק פעולות על האחריות עברה אחרונה

 לניו־יורק, מתל־אביב הדרומית באמריקה
נמ הדרומית באמריקה המישרדים כי אם

 בית־מישר־ של החמש־עשרה בקומה צאים
שוכ שלו בקומת־הקרקע אשר גדול, דים
 גם בניו־יורק. בנק־לאומי מישרדי נים

ב דיסקונט בבנק המופקדים הכספים
אר כלל מגיעים אינם הדרומית אמריקה

צה.
 שנים כחמש לפני כי היא, עובדה

ב מייוחדת, חברה ספיר פינחס הקים
שנו רוין, ויורם גיטר בנו משה ראשות

הדרו אמריקה יהודי כספי את להציל עדה
 לא היהודים אך לישראל. ולהעבירם מית
וה לישראל, כספם את להעביר כלל ששו

חיים. שבקה חברה
ית כל צומח אין ישראל למדינת וכך,

 ליהודי בעוד בהברחות, המעורבות מן רון
עצום. נזק גורמות הן ארגנטינה

 זו, בארץ החיים היהודים מיליון חצי
 יהודי הר־געש. של לועו על ממש חיים

 בבירה, )80ס(ס/ ברובם מרוכזים ארגנטינה
 ו- קורדובה בערים והשאר בואנום־איירס,

 במיסחר, בעיקר עוסקים הם רוזאריו.
 אליהם ממקדים הם אחרות בארצות וכמו
הדלים. המעמדות שינאת את

פו יציבות חסרת ארץ היא ארגנטינה
 תנועת־פוע- בין הנקרעת וכלכלית, ליטית

 שנים עשרות במדינה ששלטה חזקה לים
אש באמצעות ואחר־כך פירון, באמצעות

 ותעשיי- חקלאית בורגנות לבין איזבל, תו
 אך עצמן לבין בינן המסוכסכות תית,

 ו־ לתנועת־הפועלים בהתנגדות מאוחדות
לאיגודים־המיקצועיים.

 הבורגנות את מייצג הארגנטיני הצבא
 הבקר מגדלי ■שכבת את בעיקר החקלאית,
 חוואי גם הוא גנרל כל ובו והדגנים,

ב השפעה גם יש לתעשיה אולם גדול.
לה הוביל הטיבעי שהתהליך מאחר צבא,
 כך, ומשום החוות, ליד תעשיות־בשר קמת

 בתעשיית גם עניין יש החוואים מן לחלק
הבקר. ייצור

 הזעירה, הבורגנות עם נימנים היהודים
קרוב יהודים, של ניכר מספר יש אולם
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̂פרופסור
 החמישי היום של הערב שעות 

 לאחת מישטרה ניידת הוזעקה שעבר, ■4
 אורלנסקי ברחוב מפואר בבית הדירות

 1 חדר־המדרגות ריצפת על בפתח־תיקווה.
השלו בשנות ממושקף גבר פצוע, שכב,
גי כאשר נדהמו, השוטרים אך לחייו. שים

ה בפרשה. המעורבים של זהותם את לו
 לפניהם עצמו את הציג הממושקף גבר

 באוניברסיטת מרצה כ., משה כפרופסור
תל־אביב.
 הוא המוכה, כ. פרופסור של לדבריו

 כ., עליזה הד״ר אשתו על־ידי הותקף
הנ ילדיו, שלושת של המטפלת ועל־ידי

 ניסה כאשר ד.ל., אניטה הקאתולית זירה
ילדיו. אצל לבקר כדי לדירה, להיכנס

 עליזה הד״ר האשה, התלוננה לעומתו
 • הפרו- בעלה על־ידי קשות הוכתה כי כ.,

ה באוזני טענה הפרופסור אשת פסור.
 חלקי בכל בה חבל בעלה כי שוטרים

 את להזיז מסוגלת שאינה וכימעט גופה,
רגלה.

 עוד הדירה את לעזוב נאלץ הפרופסור
 נראית אינה עצמה הדירה לילה. באותו

 שם בעלי מדענים זוג של כביתם כלל
בינלאומי.
 הגדולה הדירה בתוך היחידי הריהוט

 הריצ- על זולות. מיטות חמש הוא והריקה
 חלקי-צעצועים של ערימות מונחות פה

 ימים רק ניקנו המיטות לגו. ומישחקי
 של והמטפלת כשעליזה קודם־לכן, אחדים
ק הילדים עם יחד חזרו אניטה, ילדיה,  

מארצות־הברית.
עם נזירה

עשיר עבר
 הנשים ששתי אחרי ספורים ימים *

 משה פרופסור התייצב לארץ, חזרו
 בתל־אביב, בית־המישפט־המחוזי לפני כ.

 המטפלת על האוסר צו להוציא וביקש
 לדירתו להיכנס ד.ל., אניטה ילדיו, של

 שבה אחרת דירה לכל או בפתח־תיקווה,
אשתו. תתגורר

 ̂ האחרונות בשנתיים שהו כ. הזוג בני
כ הפרופסור שימש שם בארצות־הברית,

 של במעבדות־המחקר בשכר זמני מבקר
לסי עבדה ורעייתו בל, חברת־הטלפונים

 . קולומביה. באוניברסיטת כמבקרת רוגין
מפור פרופסור של בנו שהוא כ., פרופסור

 מבית בקשתו את הסביר לרפואה, סם
 הל., אניטה שהמטפלת, בכך המישפט

ב הנמצאת קאתולית נזירה בעצם היא
 ציין הוא שלה. מהמיסדר זמנית חופשה

 אשתו, עם מתמיד מגע מקיימת שהמירה
ילדיו. חינוך על לרעה משפיעה
ש הפרופסור, טען בית־המישפט לפני
בהתנג עשיר עבר בעלת היא הגזירה
השק בעלת האמריקאי, החוק עם שויות

 לפני מיספר פעמים והובאה מיוחדות, פות
 בהאשמות בארצות־הברית, בתי־המישפט

 אינן הל. הנזירה של השקפותיה שונות.
 של השקפות־העזלם עם אחד בקנה עולות

 העובדה לאור ״בעיקר יהודית, מישפחה
בברלין.״ רב של נכדו שאני
יותר הפרופסור את שהדאיג מה אך

הפתח׳ עורך־הדיןהפרקליט
בז־ ישראל חיקוואי

 ביקש הפרופסור, אשת את המייצג ציון,
מהבית. הוזירה של- צו־הגירוש את לבטל


