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נכ שוג שאת חוששני
 התקופות לאחת נסת

 את בהן המצערות,
 הסובכים את תוקפת

 וללא גבול ללא אותך
 לרדות ונוטה סיבה,
 הקרובים באלה דווקא
 את תנצלי אל אלייך•

טולר להיות נכונותם
 אבל כלפייך. נטיים
להי עשוייה את הפעם

או שתבלום חזקה, גברית בהשפעה תקל
 ולמבוכה לצער לך לגרום עשוי וזה תך,
 חשובה. אישיות עם יחסים לניתוק ואף
 ותני הצייתנית האשה את לשחק נסי

 אחר. בתחום להתבטא לתיסכולייך
¥ ¥ ¥

משעממת, תקופה זוהי
 דווקא מייגעת. אפילו
 לך אסור כך משום
 את להפקיר או לוותר

 שמור שלך. האינטרסים
וידי־ — כספך רכושך,
 על עיניים בשבע
ה־ כאלה יש דנתיך.

 ואלה בכולם, מעוניינים
 גם הם בהם הימים

 כל את לקחת מסוגלים
 תסמוך אל מידיך. האלה היקרים הדברים

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

¥ ׳¥ ¥
 השבוע, הפתעות לך יהיו אם

 טובות. הפתעות כולן
 תולים עליך הממונים

 אל — תקוות בך
 השתדל אותם. תאכזב

 אחריותך את להוכיח
וה כשרונותיו ואת
מעיני ייעלם לא דבר
 יותר רכה ביד נהג הם.
 נטייתך בת*זוגך. עם

ה מאווייה את לכבול
לה עלולה עצמאיים

סבלנית• היי תאומים, בת להתנגשות. ביא
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*  #

י1בי 2י  ־ ג
לי 20 ביו

*0 1 1 1 1■

יויי■
מישפח־ בני עם יחסיך

 להעסיק עשויים תך
לראש. מעל עד אותך

 המוגברת התייחסותך
 להתנקם עלולה לביתך

הי עבודתך. במקום בך
 הערות או לנזיפות כון
הבוס. מצד נעימות לא

 שלך הדואר בתיבת
מכ למצוא עלול אתה
משמת. לא התראה תב

 השבוע. יזהרו כרונית ממחלה הסובלים
¥ ¥ ¥

 של במצב נמצא אתה
אי של מחודש אירגון
 להעריך עליך שיותך.
 עם יחסיך את מחדש

 אתה אותך. הסובבים
 שלא להחליט חייב
 אהובה באישיות לפגוע
 נהדרת תקופה עליך.

 אמנותית. לפעילות
 לצלם לרוץ לך כדאי

סיד לך שיכין הקרוב
 שאישיותך לדעת תווכחי פורטרטים. רת

 זה. בשבוע שתעשי מהצילומים תשתקף
¥ ׳¥ ¥

 ששמעת משונות ריעות
 גרמו האחרון, בזמן
ו מהפכת־ערכיס, אצלך
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 — בתולה בן

עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך

 עליך שמתחו הביקורת
 מוצדקת הצער, למרבה

 את לתקן עליך יהיה
ב זאת, עשה המעוות.
 ויוק־ ,וביעילות קפדנות

והאי המיקצועית רתך
 שחקים. תרקיע שית
 איך שלך האהבה בחיי

 פאסיבי אתה — שינוי
 ואין האחרון, בזמן
 דווקא שתשתנה סיכוי

 חלקית הצלחה השבוע.
 בחלקך ליפול עשוייה

 את תיטול היא אם
לה. להפריע לא רק דע

 היתה, שונאיך,
השבוע בחלקה.
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 לידיה. היוזמה
הטבע. לחיק צא

¥ ¥ ¥

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

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

 לך ויסייע מרץ, מישנה
 שאיפתך את להגשים

ה בעתיד העיקרית
 עם יחד ביותר. קרוב
האהבה חיי גם זאת,
ה בת״זוגך עם שלך,

 ויגיעו יפרחו קבועה,
משי חדשים. לשיאים

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

¥ ¥ ¥

לא קשת, בת שלך, האהבה חיי במישור
______________מרעי־ שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

למ הנלהב, מחזרך 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, אופייו
פרועות. להתפרצויות
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פעי יגבירו לקנות עומד שאתה הספרים
 הנאתך את להגביר תוכל הרוחנית. לותך

התחו בכל האסתטית
 ההתנצחות יצר מים.
 רבה במידה יעודן שלך

מכך ותופתע השבוע,
 זה מהיר־חימה. שאינך
 ביותר המתאים הזמן

 לטיולים לצאת עבורן
 אם אפילו לנופש. או

להבראה, זקוק אינן
 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
 אחרות. בצורות אבל
 בשביל אכזבה זוהי

ש רומנטית אישיות
 לאור בייחוד כמותך,
 שחוש־העסקים העובדה
 מתחת המסתתר הבריא
 שלך האונים לחוסר
 לישון ״נסי :לך אומר

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

¥ ¥ ¥

 אם עימו, האינטימיים ביחסייך הישמרי
 ילד תיכננתם לא ואם לו נשואה אנין
הפעי הקרוב• לעתיד ! .>

עלו שלך הפוריה לות
 במצב להעמידן לה

 תשמרי לא אם מביך
 בשעת רוחן קור על

ש תמצאו התרגשות.
 במייוחד רגישים אתם

ש דברים לגבי השבוע
 לציידים וביושר. בבנות

העו זו דגים מזל בני
ל הידיעה בה״א נה

צפויות. פיננסיות הפתעות מוצלח. מסע

תמרורים
ו א ש י  )28( קארפוב אנטול . נ

 העולם ואלוף הבינלאומי השחמט אמן
מנ ),25( קויימובה ואירינה ,1975 משנת
 לעניני הרוסית הוועדה של לשעבר היגה
במוסקווה. שנערכה בחתונה נוער,

ו א ש י  ניאר- אי־זבלה מריה . נ
 היווני הספנות איל של בתו ),20( כוס

 אונאסיס, אריסטוטל של יריבו המפורסם,
 ),36( צ׳וואסוס ואלקים ניארכוס סטארווס

ב כימיים, למפעלים עשיר צרפתי יורש
בבלגיה. בליאז׳ שנערך נישואים טקס
 אהרון הדתות לשד חמישי בן • ד ל ו נ

 שר היה הלידה בעת ).32( אכן־חצירא
ובאירופה, הברית בארצות בסיור הדתות

אכו־חצירא אב
בחו־׳ל הודעה

ל אב הוא כי על לו נודע כאשר ומיד
לארץ. לשוב מיהר חמישה,

ד ל ו  ישראל נבחרת לשחקן בן • נ
 באותו נולד הבן קפלן. סטיב בכדורסל

 נגד הגמר במשחק קפלן שיחק בו היום
 6 קפלן קלע שבו מישחק המועצות, ברית

נקודות.
. ד ל ו בנו כנפי, פתח אל בגין נ

 כנפי, אל־פתח עבד סמיר קאהיר תושב של
 ממשלת ראש של שמו על לבנו קרא אשר

 שיגר אותו במיכתב בגין. מנחם ישראל
 הסביר הוא המבוגר לבגין המאושר האב

 לקרוא נימוקו כי ישראל, ממשלת לראש
ל שאיפתו בגלל היו בגין שם על לבנו
ולשלווה. לאהבה שלום

ה ת נ ו  מיכל שלום כשופטת • מ
ב שר שהיה מי של בתו גרי־זילבר,

 שעצמה ומי גרי, לוי הראשונה ממשלה
 ההדרכה בסיס ,12 בה״ד מפקדת היתה

 ידועה היתה אשר גרי, צד,״ל. של לנשים
 החלה צה״ל, של היפות הקצינות כאחת
 בדרגת שהשתחררה לאחר מישפטים ללמוד

מהצבא. סגן־אלוף
ה נ ו אפ בדרום ישראל כשגריר • מ

 שהיה מי הרמלין, (״יוסקה״) יוסף ריקה,
ו (השב״כ) הכללי הביטחון שרות ראשת

באיראן. האחרון הישראלי השגריר כך אחר
ה נ ו  קיסריה, דן מלון מנהל כסגן • מ
 לוינשטיין. איתן לשעבר הפרסומאי
 ויתסי לפירסום משרד בעל היה לוינשטיין

 דן. מלונות רשת את שירת אשר ציבור
 לסגור הרשת הנהלת על־ידי התבקש הוא
 לאוניברסיטת ידה על נשלח משרדו, את

 והתקבל במלונאות קרום לעבור קורנל
ברשת. בכיר בתפקיד לעבודה כך אחר

. ץ ל מ ו המיש־ בית שופט לתפקיד ה
 ),58( כייסקי משה הד״ר העליון פט

ש עציוני משה ד״ר השופט של במקומו
 שנה. מחצי למעלה לפני לגימלאות פרש

 מלחמת בשנות בילה פולין יליד בייסקי
 הוא ריכוז. מחנות בששה השניה העולם

 העליון המישפט בית שופט לתפקיד מונה
 שלום כשופט שנים 8 משך שכיהן לאחר
מחוזי. כשופט שנה 11 ומשך

ק נ ע ו  קארל על־שם העיטור . ה
 של ביותר הגבוה העיטור שהוא מארכס,

 מזכ״ל וילנר, מאיר לח״כ מזרח־גרמניה
 נשיא על־ידי לוילנר הוענק העיטור רק״ח.
 ה- יובל לרגל הונקר אריה גרמניה מזרח

 וילנר, קיבל שעבר בשבוע וילנר. של 60
 מזרח־אירופה בארצות סיור עתה העורך
המועצות. ברית ממשלת עיטור

ק נ ע ו  הסנא- על־שם השלום פרם • ה
 היהודי־ארגנ־ לעתונאי האמפרי יובר טור

ה טימרמן (״יעקוב״) חאקובו טינאי
שנ מזה בארגנטינה בית במעצר נמצא
הק טימרמן, של בנו קיבל בו ביום תיים.
 בשם הפרס את בירושלים, המתגורר מור׳

 לערעורים משפט בית כי התפרסם אביו,
 להשתחרר. בקשתו את דחה איירס בבואנום

 למניעת הליגה על־ידי המוענק הפרם, את
 הסנאטור העניק ברית, בני של השמצות
 פלאזה במלון שנערך בטקס גילמן בנג׳מין

בניו־יורק.
ג ו ח ה רב של 42ה־ הולדתו יום • נ

 הולדתו ביום לאו. ישראל הרב בוהמה
 אליה נתניה, העיר רב של למינוי לאו זכה
 אשתו עם יחד בקרוב לעבור עומד הוא

 דובר של אחיו שהוא לאו, בניו. ושבעת
 על התמודד לביא, נפתלי החוץ מישרד

 תמכו בו פרדס, משה הרב כנגד התפקיד
 הרב לישראל הראשי והרב המפד״ל צעירי
גורן. שלמה

ג ו ח ה שר של 55ה־ הולדתו יום • נ
 נחוג ההולדת יום וייצמן. עזר ביטחון

הבט- לשר ארגנד אותה הפתעה במסיבת

וייצמן חוגג
הפתעה מסיבת

 וייצמן לשכתו. ועובדי ראומה אשתו חון
 כל לו המתינו שם ללשכתו במירמה הובל

ההולדת. יום את עימו שחגגו ידידיו
. ה נ ו  לשעבר ח״כ של במקומו כח״כ מ

הת נשיא שטרן, דויד רכטמן, שמואל
 שטרן, בישראל. והבונים הקבלנים אחדות

 ניהל שטרן, (״יאיר״) אברהם של אחיו
 ועידת ישיבות את לכן קודם שבועיים

השבע בעקבות בתל־אביב. שנערכה חרות
 הליברלית המיפלגה הפסידה שטרן של תו

ו רכטמן, של מושבו בכנסת, אחד מושב
אחד. מושב נוסף לחרות אילו

ק נ ע ו  יפה לספרות ירושלים פרם ♦ ה
 אכנר למשורר עגנון ש״י של על־שמו

 ועדת שמוש. אמנון ולסופר טריינין
 לשעבר השגריר עמד שבראשה השופטים,

 הפרס את לטריינין העניקה צור, יעקוב
ה והמערכת הסתום השער ספריו בזכות

 ספרו בזחות בפרס זכה שמוש מחזורית.
ובניו. ספרא עזרא מישה

. ש ר  אנרגיה לשימור המינהל ראש פ
מס לאחר הדפז יואט האנרגיה במישרד

 של מקומו את בילבד. עבודה חודשי פר
 חדש מועמד למציאת עד ימלא הרפז

 דויד מיל. תת־אלוף המישרד מנכ״ל
הגואל. (״ג׳וקי״)

 איכילוב החולים בבית • ה ז פ *ט ו א
 התיאטרון של הראשונה הגברת בתל־אביב
 בצקת בגלל )90( רוכינא חנה הישראלי

 שוחררה רובינא הלב. ספיקת ואי ראות
 לאחר החולים מבית לכן קודם אחדים ימים

במצבה. בהטבה הבחינו שהרופאים
ע צ פ  אש״ף ראש דרכים בתאונת • נ

 שנסעה שמכוניתו לאחר עראפת יאשר
 חשמל. בעמוד התנגשה לדמשק מביירות

 שנחבש ולאחר קלים פצעים נפצע עראפת
פגישותיו. בסידרת המשיך

ט פ מיי כר־אילן טוביה ד״ר . ר נ
 הקרויה בר־אילן, אוניברסיטת שלוחות סד
 מייסד בר־אילן, מאיר הרב אביו שם על

 כמי התפרסם בר־אילן המיזרחי. תנועת
 הדתית האוניברסיטה של שלוחות שהקים

 ניהל ואף הירדן, ועמק צפת באשקלון,
 של הראשון המפקד היה בר־אילן אותן.

ה מילחמת לאחר צה״ל של המדע חיל
אוני מנכ״ל שנים שש ומשך עצמאות
בר־אילן. ברסיטת

2,182 הזה העולם


