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 יוצא שגוע לך מחפה
גדו הצלחה הכלל• מן
 העיסקי במישור לה

 פי־ השבוע. בתחילת
 בחיק ותענוגות בושים
 לן ינעימו השני המין

וה הפנאי, שעות את
 והל״ הטובים יחסים
 מישפח- בני עם בביים

 סוף״ לך יעניקו תך
 לה השלווה את סוף

 או לטיול אידיאלי השבוע זקוק. אתה
 האמון — טלה בת הטבע. בחיק פיקניק
 עוגמת לך יגרום לו רוחשת שאת העיוור

עתידך. על וחשבי מעשית, היי נפש•

¥ * ¥
בכבו החמורה הפגיעה

 אתה ממנה העצמי, דך
ל תפסיק סובל כך כל

הפו כי חייך, את מרר
עונשו. על יבוא גע

ביח שגילית קור־הרוח
 לעבודה חברים עס סיו

 וישפר הצלחה, לך יביא
 כנותך הכספי. מצבך את

 בסוף בעוכריו תהיה
 ארוך לטווח אך השבוע,

 הצעת את קבלי העסק. מכל נישכר תצא
 ונכונה. הגיונית היא כמה ותיווכחי ידידתו,

 לפתור תוכלי אותך המטרידה הבעייה את
עצמית. ושליטה קר הגיון באמצעות ורק אך

¥ ¥,
 מישפחתיות בעיות

 אותן יטרידו חמורות
 הן אך השבוע, בתחילת
 ובידך מעצמן, תפתרנה

 בלתי יתרון יישאר
 השפל את הפעל צפוי.
ההח לפני שלן הישר
 שתיאלץ החשובה לטה

 או רביעי ביום להחליט
 קרוב לאדם חמישי.

 יי נסיעה צפוייה אליך
 בעתי- קשורות יהיו שתוצאותיה ארוכה,

שהק הלב תשומת — תאומים בת דך.
 סוף סוף תישא לחיצוניותך, דשת
רבה. הצלחה עבורן יהיה והשבוע פרי,

¥ ¥ ¥1
 שעליך שהמעשה למרות
— נעים אינו לעשות

 תניח ואל אותו עשה
 להימשך קוו לסטטוס

הגדו הקניה סוף. בלי
 את תוכיח שעשית לה

 כהשקעה השבוע עצמה
הרו היחס מאד. נבונה
 לא שלך הבוס של מנטי
בעבודה. אותך יקדס

אותו, לעודד במקום
 אישיותך, בשיפור מירצך את השקיעי

 השתלמות לימודי מיקצועית. ובהתקדמות
 החברה מחיי מנוחה קצת וגס לך, יזיקו לא

מנהלת. שאת המידה על יתר הסוערים

׳¥ ¥ ¥
 החיים את לוקח אתה
 ברצינות, מדי יותר
 נסה צורן. ללא ונפגע

 שהחיים ממה ליהנות
לד והפסק לן, נותנים

 הבעייה לעתיד. אוג
 המטרידה החמורה

 בקרוב, תיפתר אותך
אך השבוע, לא אמנם

___________ יש- המצב עתה פבר
 הקוסמת ההצעה תפר.
 רצינית, איננה לקבל אם שוקלת שאת
 תמורת לך שיש מה את תסכני ואל

 החד ההבחנה כושר ברור. בלתי עתיד
הנכונה. הדרן את למצוא לן יסייע שלן

׳¥ ¥ ¥
לר לאנשים מניח אתה

 נטייה לך ויש עליך, כב
ב הגורל את להאשים

 על מביא שאתה צרות
הת ידיך. במו עצמך
 היא גבר. והיה אושש

ב האחרונה האשה לא
 לה תניח ואל חייך,
החיים. את לך למרר
מקו על אותה העמד

 תיווכח ולהפתעתו מה,
 נבונה כספית השקעה בו. תישאר שהיא
 ישתפר. הכספי ומצבך פרי, השבוע תישא

 גס תבוא קרוב ידיד כלפי שגילית הנדיבות
— בתולה בת גמולה. על השבוע היא

תתגשם! — מזמן חלמת את עליה הנסיעה
^ 8
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 בידך שיש חמה יותר עצמך על תיקח אל
הטו הדרך זו כי לבצע,

 להצליח לא ביותר בה
 כי זכור כלום. לבצע
 לאיש, דבר חייב אינך
האש לרגשי תניח ואל
 כלפי חש שאתה מה

 את להכתיב ותיק ידיד
 קצרה חופשה תגובותיך.

בסוף לך צפוייה ונעימה
__^ תצבור־כוח בה השבוע,
בעתיד. שיידרש למאמץ

¥ ¥ ¥
 לא במקומן איש לעצמן, תעזור לא אם

 והתחל בידיים, עצמן את קח זאת• יעשה
 בכיוון משהו לעשות

 כבר חושב אתה עליו
מ תהסס אל רב• זמן

נועזת, ביוזמה לנקוט
ההצ את לן שתביא

 תוכ- קיווית. לה לחה
תצ הרומנטיות ניותין
 לזמן להידחות טרכנה

 של בסופו אן מה,
לך. ישתלם זה דבר

¥ ¥1 ¥
להת הפריעה כה שעד הטבעית, צניעותך

שו אתה אליה קדמות
 על סוף־סוף תבוא אף,

 אליך וההערכה גמולה,
 תהססמלהח־ אל תגבר.

 חשובות, החלטות ליט
הטב שיפוטך על וסמוך

תת זאת בכל אם עי:
 בדוק מכריך, עס ייעץ

 עצותיהם, את היטב
 אומנם אתה אם וראה

הנדרש. את לבצע מסוגל

עקת
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תגרום הסתבכת בה הריגשית ההרפתקה
מסוכנים רבה• אי־נעימות השבוע לן

חמי יום הם במייוחד
ש החיבה ושישי. שי

מעבידך אלין רוחש
הצלחה השבוע תביא

 והתקדמות צפוייה, לא
 גדי בת בעבודה. רבה

הסרטן. מבן הזהרי —
 נראה שהוא למרות
מזיק, ובלתי תמים

נשק. בידיו תתני אל

¥ ¥ ¥1

 אתה אך השבוע, תשתפר הפיסית הרגשתך
 קת למנוחה. זקוק עדיין

ה מהבילויים חופש לך
 אותך שהעסיקו סוערים

 המין ומבני לאחרונה,
נסי לך צפוייה השני.

תוצ שתביא קצרה עה
 אל מאד. נעימות אות

 של בעניינים תסתבך
 אתה אם אפילו אחרים,
 זאת. לעשות מתבקש
בסבלנות. נא התאזר

★ ★ ★

 די- על מדי יותר משפיע ממן קשיש אדם
 שתגלה הזמן הגיע מעשיך. ועל עותין

ושתיקח עצמאות יותר < ^
ה לידיו. היוזמה את

ב המתוחים יחסים
 ותזכה ייפסקו עבודה
 מכתב יחסית. לרגיעה

 בקרוב אלין שיגיע
ישנה, ידידות יחדש ן1*0
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נסיעה בגלל שנפסקה
 ארוכה.

היי —
 דגיםבת

עצמאית.

ם רי רו מ ת
ו א ש י  גינטר הגרמני הסופר • נ

 האורגן ונגנית 51ה־ בן הפח) (תוף גראס
 פני־הזוג לשני .43ה־ בת גרונרט אוטה
השניים. נישואיהם הם אלה

ר ח ב  למען האגודה כיושב־ראש • נ
 (״ארווין״) אהרון (מיל.) האלוף החייל

 כנגד התפקיד על התמודד דורון דורון.
 מי ניר, (״נתקה״) נתן (מיל.), תת־אלוף

אש עיריית לראשות הליכוד מועמד שהיה
 בהפרש ניר הובס הפעם גם והובס. קלון,

 למרות לו). 11ו־ לדורון 21( ניכר קולות
 עזר שר־הביטחון, מסרב לתפקיד, שנבחר
 ניר כי ודורש בבחירה להכיר וייצמן,

 וייצמן, מאיים ניר, יבחר לא אם יבחר.
 למען האגודה • עם קשריו את צה״ל ינתק

החייל.

ה ת ל ע ו  הייזל גנרל לדרגת • ה
 של האחיות מטה בראש העומדת ג׳קסץ

 היא 51ה־ בת ג׳קסון ארצות־הברית. צבא
 לדרגת המתמנה הראשונה הכושית האשה
 נשים שתי ארצות־הברית. בצבא גנרל

 זו בדרגה משרתות כבר לבנות, אחרות,
האמריקאי. בצבא

. ק נ ע ו בחי פעילות עבור פרס ה
 שחם בצלאל שם על מבוגרים נוך

 חיילים, להשכלת מרכוס מחנה למפקד
ב העברית ללימוד זאב מחנה ולמפקד

פלג זונה
למילגות תרומת

ה סכום את פלג. זאב סגן־אלוף צה״ל,
לאוני פלג תרם לירות 5000 בסך פרם

 מילגות 10 בת לקרן הפתוחה ברסיטה
להשתלם. הרוצים צבאיים למורים

ה ת נ ו  ראש־ לסגן בכירה כיועצת • מ
 נשים, לענייני ידין, ייגאל הממשלה

מ סוציולוגית■ בר־יוסף, רכקה הד״ר
 מינויה בירושלים. העברית האוניברסיטה

 אחרי שנוצר חלל למלא בא בר־יוסף של
 שעמדה נמיר, אורד, ח״כ של שפעולתה
 מיש- ליד נשים לענייני הוועדה בראשות

 שנמיר מפני ניבלמה ראש־הממשלה, רד
האופוזיציה. מטעם חברת־כנסת

ה ק נ ע ו  הכפר של אזרחות־כבוד • ה
הסוכ הנהלת ליושב־ראש עוספייה, הדרוזי

 אריה ברית־המועצות יליד היהודית, נות
 אז- להענקת בנימוקים■ דולצ׳ין. לייב

 דול- כי הכפר, ראשי טענו רחות־הכבוד,
הדרו בעדה אוהדת התעניינות גילה צ׳ין
 מועדון קיים עוספייה בכפר בישראל. זית

דרוזי-ציוני.

ר ט פ ת  הראשי כמדען מתפקידו • ה
 הגרי הפרופסור מישרד־הבריאות, של

ד, ל פ בבית־החולים מכון־הלב מנהל נוי
 שנודע ומי בתל־השומר, יבא ש על־שם

 ראש־הממשלה של מרופאי־הלב כאחד
התפט את נימק נויפלד בגין. מנחם
במקו עלי״. המוטל העבודה ב״עומס רותו

 דלנון דויד הפרופסור לתפקיד מונה מו
למדע. וייצמן ממכון

ר ט פ ת  ג׳ון דרום־אפריקה נשיא • ה
ממשל שוועדת-חקירה אחרי פורסטר,

 פרשת על לחפות ניסה הוא כי קבעה תית
דרום־ של מישרד־ההסברה של השחיתות

 וע- כראש־הממשלה. שכיהן בעת אפריקה,
 רו- השופט של בראשותו דת־החקירה

 ההאשמות את שהטיחה ארסמום, דולף
 מי של פוליטית קאריירה סיימה בפורסטר,

 ממשלת בראשות שנה 13 במשך שעמד
דרום־אפריקה. של הגיזעית ההפרדה

. ר ט פ  סוכו-נסיעות דהאן, יגאל נ
 ובתו, אשתו לעזרת שחש אחרי מתל־אביב,

שו דאהן בעוד בכינרת. טובעות שנראו
 סירת פניו על חלפה השתיים, לעבר חה

 מיש- את להציל אותה היפנה הוא מירוץ.
 המים מן נימשו אומנם והשתיים פחתו,

טבע. דהאן אולם המירוץ, סירת על־ידי

. ר ט פ  שהגלשן בעת שיזף, ציון נ
הת בגליל, מבוא־חמה ליד במדידיו שבנה

הת שיזף גלישה. כדי תוך באוויר פרק
 ניסה ,1957 בשנת כאשר לראשונה, פרסם
 אז נפל הוא בפטרה. לסלע־האדום להגיע
 במשך מוטל ונשאר גבו את שבר מצוק,

 עם זוחל, החל בבוקר נוע. ללא הלילה כל
 חיל- מסוקי על-ידי נתגלה השבור, הגב

 התפרסם אחר־כך, שנים וניצל. האוויר
האווי בתעשיה אלקטרוניקה טכנאי שיזף,
גבריאל. הטיל ממתכנני שהיה כמי רית,

ר ט פ  המשורר יפעת, קיבוץ חבר ♦ נ
 המשודר יצחק. יצחק לילדים והמספר

 לילדים כחרזן 1934 בשנת עוד התפרסם
 ל־ התגייס השנייה, מילחמת־העולם ובעת

 יוסי עם יחד והקים היהודית בריגדה
 מעין הבידור להקת את מרון וחנה ידין
 כל השיר את יצחק כתב זו ללהקה זה.

לרומא. מובילות הדרכים

ר ט פ  יליד הנודע, במאי-הסרטים • נ
 את שביים מי קאדאר, יאן צ׳כוסלובקיה

 שסיפר שקרים ואת הראשי, ברחוב החנות
 הישראלי השחקן גם שיחק שבו אבי, לי

 בצ׳כוסלובקיה התגורר קאדאר יזיין. יוסי
 ואחר- ,1968 בשנת הרוסית הפלישה עד
בי האחרונות שנותיו את למערב. ברח כך
ב ממחלת־הסרטן נפטר שם בהוליווד, לה
.61 גיל

. ר ט פ  האמריקאי הצבא אלוף־מישנה נ
 שהתפרסם מי סימונם, ארתור בדימוס
ה מילחמת־העולם גיבור ״הפר״, בכינויו

ב מהתקף־לב ומילחמת־ויאט-נאם, שנייה
 התפרסם בקרב, גבורתו למרות .60 גיל

האמרי שחקן־הקולנוע כאשר רק סימונם
 ״הוא עליו: אמר ויין ג׳ון המפורסם קאי

 משחק, שאני תפקידים אותם את משחק
ב ואני בחיים, אותם משחק שהוא אלא

 פרש שכבר לאחר כשנה, לפני קולנוע.״
 על- סימונס התבקש האמריקאי, מהצבא

טכ לשני מישלחת־הצלה לארגן ידיד ידי
 באיראן. בכלא שנכלאו אמריקאיים נאים

 של והתקפה מיתקפת־הסחה אירגן סימונס
 שני את חילץ האיראני, הכלא על ממש

 11 עוד עם יחד האמריקאיים, הטכנאים
אחרים. אסירים אלף

ה א ב ו ה ה ר ו ב ק  דבורה . ל
ד, (״דורה״) דו  מיב- אחרי שנרצחה מי ב

 אידי של הוראותיו פי על צע-אנטבה
רק נתגלה הזמני קבורתה מקום אמין.

* ►צ
כלוף קורבן
במול׳דת קבורה

 אימו בלוך, לדורה אמין. של סילוקו אחרי
 נשיא- ספדו בלוך, דני דבר, עיתונאי של

האופו יושב־ראש נבון, יצחק המדינה
 ונציג־הממשלה, פרס, שמעון ח״כ זיציה,

ניסים. משה השר

2180 הזה העולם


