
 כנר זוגך. נן ממן מתרחק אדישותך נגלל
 בשלג נמצא הוא עתה

מי אחרי חיפושים של
 לא אם אחרת. שהי

 אליו יחסן את תשני
יב — דרסטית בצורה

 על תצטערי ואת רח/
 שנדמה ממה יותר כך
 בעסקים הצלחה לן.

 אן — חשוב דבר היא
 בחיים, הכל לא היא

לן. נדמה שכך למרות
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 האחרונות המשפחתיות למריבות האשמה

 לא נסה בך. רק נעוצה
 האדם שאינך לשכוח
 ולגלות בעולם, היחידי

 אל לזולתך. הבנה יותר
להת ברצינות תתייחס

הקרו של הזעם קפות
 הקשב אלא אליך, בים

 להם שיש למה היטב
נינוחים. כשהם לומר

 תתחבי אל — בת־סרטן
חברתך. לעמקי־ אפך את
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 כאל זה לשבוע התייחס יכול, אתה אם

ו רגיעה של תקופה
 :בת־אריה חופשה.

 הנראה אדם עם פגישה
כ ראשון, ממבט לך,

 תגביר במיקצת, חשוד
ה בשבוע המתח. את
 תק- אל יעבור. זה בא
 תדאגי. ואל ללב חי
 ביום לנסוע חשבת אם
 שתתאכזב. ייתכן ה',

עיקש. להיות לא נסה
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 יעזרו לא שקוע אתה בהם הנפש חשבונות

 מעמדך את לשפר לך
 הקדש ובעבודה. בחברה

ו תשומת־לב, לידידיו
בחבי אליהם התייחס

 לך יחזירו ואז בות,
 תיקח אל דומה. יחס
 מדי יותר עצמו את

לע לזמן ותן ברצינות,
תש אל שלו. את שות
הטו חבריך את מיץ
גבם. מאחורי בים
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 כדי קצת לסבול משתלם שזה רואה את
תמ יפה? יותר להיות
 ואל בעצמך לטפל שיכי

הש המרץ. את תאבדי
 בחברת לצאת תדלי

 ממך המבוגרים גברים
שנים. מעשר יותר בלא

לח תפסיק — שור בן
 בעיות על הזמן כל שוב

 יסתדר הכל כספיות.
 ביותר הטוב הצד על
מכך. תרוויח ואתה —
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 נעים שבוע מחכה התאומים בני לכם

ה מתוך צאו ביותר.
לש והפסיקו קליפה,

ה בפנים. הכל מור
 בעיות ייפתרו שבוע
 בשטח בייחוד רבות,

 האהבה אלת הכלכלי.
 סוף־ ,אחריך מחזרת

בן- את תמצאי סוף
 קב- תהססי. אל זוגך.
 שתפי שהוא. כמו ליהו
 אל חוויותיך. בכל אותו
לכך. מתאים אינו החודש ביציאות. תרבה
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 על שהבאת בצרות אחרים תאשים אל
ש מה ותעשה עצמך,
 מהן. לצאת כדי צריך
 שתתבגרי, הזמן הגיע

 היופי ־־־ בת-מאזניים
 ובמקום הכל, לא זה

החי להופעתך לדאוג
שתק כדאי — צונית

 ידיד ספר. פעם ראי
 לחייך שייכנס ותיק
 עימו יביא — שוב

החב במעמדך שיפור
 לסובב הצפוייה להצלחה תתני אל רתי•

 קלאסית מוסיקה קצת הראש. את לך
 מזו- הינו שלך הנוצץ״ ״החוג לך. תועיל

ולבן. צהוב לבשי אכזבה. לך ויגרום ייף
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 רגילה בלתי בצורה מוצלח שבוע לך מחכה
רומנטיות. לפרשיות -

 והפק הרגע, את נצל
ה כל את מהצלחתך

בהת תגזים אל הנאה.
הזולת. ברגשות חשבות

 לעצמם לדאוג להם תן
 לה הנח חיים. ועשה
אי ולהיזכר קצת, לקנא

בת־ אתה. מציאה זו
 ישנה ידידות — עקרב

לאהבה, השבוע תתפתח
 אך אמנם, חד־צדדית, בתחילתה שתהיה

תצליחי. את דבר, של בסופו ייאוש, אל
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 הרגי תגזימי. אל אבל לאהבה. טוב שבוע
 כדברי ונוחי, טורקי

ה במישור הפיתגם.
שיג שבוע : משפחתי

 הצלחה :בעבודה רתי.
 בטוב התנהגי כרגיל.

 מקרובייך, אחד אל לב
 בעתיד. לך ישתלם זה
 על לכפות תנסה אל

 ואל מאטצי־יתר עצמך
 זה שטויות. תעשה
 הק־ רגיעה• של שבוע
 השתדלי החיצוני, מראך על היטב פידי

חוץ. כלפי ושלווה קור־רוח על לשמור
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 עם המתוחים ליחסים תיתן אל סבלנות.
 לדכא אליך קרוב אדם

— או־טו־טו — אותך
 היכרות יסתדר. הכל

 הקרוב בשטח חדשה
 לך תסייע לעבודתך
 זאת למרות להתקדם.

יש בידידים תזלזל אל
ב לא ובמייוחד נים,

 לב שים ישנות. ידידות
ה להופעה ולא לאופי

 להיזהר עליך חיצונית.
השבוע. יועילו לא נחפזים,.אשר מצעדים
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מן עכשיו ה בו הז ת ל א כו ל י פו ח, לי פ  ב

ה על תשמור לא אם
וה החברתיים קשרים

תש ולא שלך עסקיים
 כל פעמים אלף קול

 בידיך. הנופלת הצעה
הת יום הוא ד׳ יום

כס ובעיות נגשויות
 ביום זהיר היה פיות.

 מיקרית פגישה זה.
הו — בת־דלי שלך,
 קבע. של לרומן פכת

 ה׳ ביום חשובים מכתבים תכתבי אל
 והי- ימים למיספר בביתך תסתגרי הבא.
 יגרום זה ידידים, עם פגישות מכל מנעי

 במעשייך. מצידם מחודשת להתעניינות
לך. וייטב אדום בצבע בגדים לבשי השבוע
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 אינה הססנות־יתר אך מעלה, אינה פזיזות
 נגזר אם ממנה. טובה
 עשה להחליט, עליך
 קרח תישאר אחרת זאת,

 ברגע הצדדים. משני
 כל את הקדש שהחלטת,

יכול ואת תשומת־ליבך
 את להוציא כדי תך

 חוסר לפועל. החלטתך
השבוע, יקטן ביטחונך
 ולבבי חס יחס בעיקבות

 אל צפוי. בלתי ממקור
מסו אינך כי השבוע, קינאתו את תעוררי

ינקוט. שהוא הצעדים הם מה לחזות גלת
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תמרורים
),35( ברייטסברג שרה . !נישאו

 ומי תל־אביב, במוסיאון אמנות אוצרת
 בארץ, לאמנות כבר־סמכא כיום שנחשבת
סמל. ;•די והאמרגן

 ביורן השוודי הטניס כוכב .התארסו
 מארינה שנים ארבע מזה וידידתו בורג

 הודיעו השניים רומניה. ילידת סימינסקו,
בצרפת. שייערכו הקרובים, נישואיהם על

 ג׳ון של 79ה־ הנישואין יום . נחוג
 העיירה תושבי אורטזן, והארייאט

 103דד בן ג׳ון באנגליה. גידינג גרייט
 ,1900 בשנת נישאו 101ד,־ בת והארייאט

 האת- של אביה חברות. שנות חמש אחרי
 לא הם כי וטען לנישואיהם התנגד ייאט

 הנשוי לזוג נחשבים הזוג בני מעמד. יחזיקו
 צעירים ל^גות עצותיהם בעולם. ביותר
 ויש ולהמר, לשתות לעשן, ״אסור מהם:
הנישואין.״ זמן כל במשך זו אחרי זה לחזר

 נגבה, קיבוץ לייסוד 40ה־ יובל • נחוג
 היווסדו, מאז המשק חברי כל בנוכחות

 חטיבת ולוחמי נבון, יצחק המדינה, נשיא
 ההתקפות מפני בהגנה שהשתתפו גבעתי,

העצמאות. במילחמת המצריות

 הנוער תנועת של 50וד יובל • נחוג
התר בהיכל שנערך בטכס הצעיר, המכבי

 שר־האוצר של בהשתתפותו בתל־אביב בות
 הצעיר, המכבי תנועת ארליך. שימחה

 הנוער תנועת היא מכבי, לתנועת המסונפת
בישראל. ביותר הקטנה

 הטוב הפרלמנטרי הכתב פרם • הוענק
 סביסלוצקי, מאיר של שמו על ביותר,
 גינו־ שלמה דבר, של הפרלמנטרי לכתב
 יצחק הכנסת, יושב־ראש על־ידי סר,

 הכתבים כאחד בכנסת ידוע גינוסר שמיר.
ביותר. והמדוייקים הטובים הפרלמנטריים

 ביותר הטוב הסרט של פרס • !הוענק
 הישראלי לסרט וטכנולוגיה מדע בנושאי
אילן של ובבימויו בהפקתו הרפואה, בחזית

שליט ממונה דה־
למישרד־החוץ מקאהיר

 המכון פעילות את מתאר הסרט אלדד.
 והוא בחיפה בטכניון בין־רפואית, להנדסה

 האגודה של 33ה־ הסרטים בפסטיבל הוצג
שהת וטכנולוגיה מדע לסרטי הבינלאומית

בטוקיו. קיים

 שלמה על־שם העיתונות פרס . הוענק
 ממעריב וולטה יוסף לעיתונאים מרץ

ב י ג ה ען ו  ניתן לוולטר הפרס מהארץ. כנ
 ההתנחלויות את המתארות כתבותיו, על

 ניתן לכנען ואילו בשטחים, והמתנחלים
 הפושע על כתבותיו סידרת עבור הפרם

לדין. מנטן את שהביאו מנטן, פיטר הנאצי

 במיש־ חוץ הסברת על כאחראי . מונה
 דה־שליט, (״ממי״) מאיר רד־החוץ,

לתיי הממשלתית החברה מנכ״ל שהיה מי
 בישראל גרמניים משקיעים של מייצג רות׳

 דה־שליט התפרסם באחרונה ד״ש. וגיזבר
 ראש־הממשלה, סגן על-ידי שנלקח אחרי

 דה־ למצריים. לטיול ידין, ייגאל הפרופסור
 אהוד הוותיק השגריר במקום בא שליט

 אחדים שבועות לפני לקה אשר אבריאל,
 לשחררו משר־החוץ וביקש בהתקף־לב
מתפקידו.

 בישראל שוודיה כשגריר . מונה
 לכן קודם שהיה מי אירן, טורסטאן

יבוא הוא בהודו. שוודיה בשגרירות ציר

 אייוו היוצא, השוודי השגריר במקום
רולינג.

 בקנדה ישראל של הכלכלי כציר . מונה
 כלכלי ציר במינוי הצורך ברק. ברוך
 פרשיות שנודעו אחרי התברר בקנדה

 ישראל של הכלכלית במישלחת השחיתות
 בין להפריד הוחלט ואז בארצות־הברית,

הכלכליות. המישלחות שתי

 בתל־אביב התרבות היכל כמנהל .•!מונה
 המחלקה מנהל כה עד שהיה מי ׳ארד, יוסי

 של מינויו תל־אביב. עיריית של לאירועים
 התיז־ שאנשי מאחר בהתנגדות נתקל ארד

 יהיה המנהל כי דרשו הפילהרמונית מורת
 אי-השכרת שערוריית אחרי אולם מטעמם,

 נכנעו אחרת, לתיזמורת התרבות היכל
ב ותמכו הפילהרמונית התיזמורת אנשי

איש־העיריה. של מועמדותו

 על בסרטן למילחמה קרן . הוקמה
 האט־ ויוכרט ווין דון של שמותיהם

 ארצות- נשיא שהיד, מי על־ידי פרי,
 אשר פט, ורעייתו ניכסון, ריצ׳ארד הברית,

 הראשונים הדולרים אלף 109 את תרמו
לקרן.

פידלר נפטר
קלה־קלאסית מוסיקה

שפז  שנודע מי גרקוכיץ, דיוויד .או
 על- שהותקף אחרי סם״, של ״בנו בתואר

 בניו־יורק. אטיקה בכלא אחר אסיר ידי
 נדרשו ואשר שוסע גרונו אשר ברקוביץ,

 לזהות סירב חייו, את להציל כדי תפרים 60
תוקפו. את

 במישרד־האוצר מתפקידיהם • פרשו
 וה- גזית (״ג׳ורי״) גיורא הכללי החשב

 אבנר מישרד־האוצר, של יועץ־המישפטי
 האחרונים מהשרידים שניהם קאסוטו,

במישרד־האוצר. המערך של

 מי פידלר, ארתור המנצח . נפטר
 של הקבוע המנצח שנה 50 משך שהיה

 ומי בוסטון העיר של הפופ תיזמורת
 הקלה. הקלאסית המוסיקה כאבי שנחשב
 שהיה מאז בהתקפי־לב לקה אשר פידלר,

 בבית- אחדים שבועות לפני אושפז ,44 בן
 אחדים ימים ושוחרר תשישות, בגלל חולים

מבית־החולים. ,84 בגיל מותו, לפני

מ צונדל!, הרמן פרופסור . נפטר
 שם בעל שהיה בעולם, הרופאים גדולי
 הבלוטות, ובחקר פנימית ברפואה עולמי

 בגבול קטנה עיירה יליד צונדק, .91 בגיל
באוניבר לימודיו את סיים פולין־גרמניה,

כ מונה 39 ובגיל ,25 בגיל ברלין סיטת
 עליית עם אוניברסיטה. באותה פרופסור .

 קיבל לארץ, צונדק עלה לשילטון היטלר
 בבית־חולים הפנימית המחלקה ניהול את

כפרו והתמנה בירושלים, ביקור־חוליס,
 שבאוניברסיטה לרפואה, בבית־הספר פסור

הרפו בשטח צונדק של גדולתו העיברית.
 עם הרפואי המחקר של המיזוג היתר, אה

 חוליו בין היום־יומית. הקלינית הרפואה
 עגנון, ש״י בן־גוריון, דויד היו המפורסמים

 גם נודע צונדק בובר. מרטין ופרופסור
בדי שירים. ובכותב באמנויות שעסק כמי
 גרדה ד״ר רעייתו, עם התגורר שבה רתו׳

רהי רבות, אמנות יצירות נמצאות צונדק
 וספריית פמוטים כלי־כסר עתיקים, טים

:ין ענק.
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