
 והל- הטובים יחסים
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 סוף- לך יעניקו יין
 השבוע זקוק. אתה לה השלווה את סוף

ה בחיק פיקניק או לטיול אידיאלי
 שאת העיוור האמון — טלה בת טבע•

 היי נפש. עוגמת לך יגרום לו רוחשת
לך. יועיל זה עתידן, על וחשבי מעשית,

¥ ¥■ ¥
 אתה ממנה העצמי, בכבודו החמורה הפגיעה

 כי חייך, את למרר תפסיק סובל כך כל
עונשו. על יבוא הפוגע

ביח־ שגילית קור־הרוח
 לעבודה חברים עס סיך

ויש הצלחה, לו יביא
הכספי. מצבך את פר

 בעוכריו תהיה כנותך
 לטווח אך השבוע, בסוף
 מכל וישכר תצא ארוך

 הצעת את קבלי העסק.
 כמה ותיווכחי ידידתו

 את ונכונה. הגיונית היא
 אך לפתור תוכלי אותך המטרידה הבעיה

עצמית. ושליטה קר הגיון באמצעות ורק
¥ ¥ ¥

 אותך יטרידו חמורות משפחתיות בעיות
מעצ תיפתרנה הן אן השבועי, בתחילת

ית- יישאר ובידך מן,

 הלב תשומת — מים
 סוף סוף תישא לחיצוניותך, שהקדשת

רבה. הצלחה עבורך יהיה והשבוע פרי,
¥ ¥ ¥

 נעיס אינו לעשות שעליך שהמעשה למרות ■
 קוו לסטטוס תניח ואל אותו עשה —

ה סוף. בלי להימשך
 שעשית הגדולה קניה

הש־. עצמה את תוכיח
 נבונה כהשקעה בוע

 של הרומנטי היחס מאד.
או יקדס לא שלך הבוס

ל במקום בעבודה. תך
 את השקיעי אותו עודד
אישיו בשיפור מרצך

מקצו ובהתקדמות תך,
 השתלמות לימודי עית.

 החברה מחיי מנוחה קצת וגס לך, יזיקו לא
מנהלת. שאת המידה סל יתר הסוערים

¥ ¥ 1*
ברצי מדי יותר החיים את לוקח אתה
 ממה ליהנות נסה צורן. ללא ונפגע נות,

לך, נותנים שהחיים
 לעתיד. לדאוג והפסק
המ החמורה הבעיה
 תיפתר אותך טרידה
ה לא אמנם בקרוב,
 עתה בבר אך שבוע,
 ההצעה ישתפר. המצב

 שוקלת שאת הקוסמת
רצי איננה לקבל אם

 את תסכני ואל נית,
 תמורת לן שיש מה

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

¥ ¥ ¥
 לך ויש עליך, לרכב לאנשים מניח אתה

 שאתה בצרות הגורל את להאשים נטייה
 והיה התאושש ידיך. במו עצמך על מב״א

ה האשה לא היא גבר.
 ואל בחייך, אחרונה

 את לו למרר לה תניח
 על אותה העמד החיים.
תי ולהפתעתו מקומה,

בו. תישאר שהיא ווכח
 נבונה כספית השקעה

ו פרי, השבוע תישא
ישתפר. הכספי מצבך

 כלפי שגילית הנדיבות
 גס תבוא קרוב ידיד

— בתולה בת גמולה. על השבוע היא
תתגשם! — מזמן חלמת עליה הנסיעה
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מש ממך קשיש אדם
 די- על מדי יותר פיע

ה מעשיו. ועל עותיך
 יותר שתגלה הזמן גיע

 את ושתיקח עצמאות
היח לידין. היוזמה

בעבו המתוחים סים
ל ותזכה ייפסקו דה

 מכתב יחסית. רגיעה
יח בקרוב אלין שיגיע

נסי בגלל שנפסקה ישנה, ידידות דש
עצמאית. היי — מאזניים בת ארוכה. עה

¥ ¥ ¥

תשת הפיסית הרגשתך
אתה אך השבוע, פר

 קח למנוחה. זקוק עדיין
ה מהבילויים חופש לך

אותך שהעסיקו סוערים
המין ומבני לאחרונה,

נסי לך צפויה השני.
תו שתביא קצרה עה

 יאל מאד. נעימות צאות
ו לצורך שלא תסתבך

 אם אפילו אחרים, של בעניינים תתערב אל
בסבלנות. התאזר זאת. לעשות מתבקש אתה

¥ ¥ ¥

 בה הרגשית ההרפתקה
ה לן תגרום הסתבכת

 רבה. אי-נעימות שבוע
 הם במיוחד מסוכנים

ה וששי. חמישי יום
אלין שרוחש חיבה

 השבוע תביא מעבידך
ו צפויה, לא הצלחה

בעבו רבה התקדמות
 — קשת בת דה.

 נראה שהוא למרות הסרטן• מבן היזהרי
נשק. בידיו תתני אל מזיק ובלתי תמים
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 אם הטבעי. שיפוטך עד
 עם תתייעץ זאת בכל

 את היטב בדוק מכריך,
 מסוגל אומנם אתה אם וראה עצותיהם,

הפתעה. לך מצפה ממך. הנדרש את לבצע
* + ¥

 לעצמן, תעזור לא אם
יע לא במקומן איש
עצ את קח זאת. שה
 והתחל בידיים, מן

 בכיוון משהו לעשות
 כבר חושב אתה עליו
 תהסס אל רב. זמן

נוע ביוזמה ולנקוט
 את לן שתביא זת,

 קיווית. לה ההצלחה
 להידחות תצטרכנה הרומנטיות תוכניותין

ישתלם. זה דבר של בסופו אן מה, לזמן
* ׳¥ *

יו עצמך על תיקח אל
ל בידך שיש ממה תר

ה הדרך זו כי בצע,
להצ לא ביותר טובה

 זכור כלום. לבצע ליח
ל דבר חייב אינך כי

 לרגשי תניח ואל איש,
כל חש שאתה האשמה

 להכתיב ותיק ידיד פי
 חופשה תגובותיך. את

 בה השבוע, בסוף לך צפויה ונעימה קצרה
בעתיד. ממך שיידרש למאמץ כוח תצבור

תמרורים
 האירופי הפרלמנט כנשיאת . נבחרה

 של הבריאות שרת שהיתה מי החדש,
 בת וייל, דייל. סימון היהודייה צרפת,

שבסי לאחר השני בסיבוב ניבחרה ,52ה־
להי כדי קולות 8 לה חסרו הראשון בוב

 חברים 410 מונה האירופי הפרלמנט בחר.
ה מדינות מתשע בוחרים 180 המייצגים

 מאריו הסוציאליסט התייצבו וייל מול שוק.
 שניהם אמנדולה, ג׳ורג׳ו והקומוניסט זגארי

בממ מתפקידה שהתפטרה וייל איטלקים.
ה לפרלמנט שניבחרה לאחר צרפת שלת

 לחקיקת הביאה כאשר התפרסמה אירופי,
 מצד חריפה התנגדות למרות ההפלות, חוק

בצרפת. רחבים חוגים

 סיעת בכנסת, חדשה סיעה . הוקמה
 חברי- של ארץ־ישראל נאמני ברית בנא״י,
ה שמיר. ומשה בהן גאולה הכנסת

 הקמת נגד שהצביע הכנסת בוועדת יחיד
 אולם קורפו, חיים חרות ח״כ היה הסיעה,

 של מעמד לשניים להעניק החליטו היתר
 הליכוד ח״כ זלה ההצבעה בתום סיעה.
 הצבעתו בגלל מכהן לנשיקה זיידל הילל

עבורה.

 בעלי עיטור הזהב, כוכב עיטור . הוענק
ה לשחקן בארצות־הברית הקולנוע בתי

ארלם לשחקן השנה, של קולנוע  צ׳
ברונסון, כי קבע השופטים חבר ברונסון.

חדיד מאושפז
שומני גידול

 להצלחה שזכו סרטים 60 מאחוריו אשר
 מיספר לכוכב כיום נחשב אדירה, ךופתית

העולמית. הסרטים תעשיית של אחד

 הקולנוע שחקן מכוניות במירוץ . זבה
 בשתי 54ה־ בן ניומן פול האמריקאי

 במינסוטה שנערכו ניצח, בהן תחרויות
ה בשנים החל ניומן שבארצות־הרבית.

 מכוניות, בתחרויות להשתתף אחרונות
 ששיאה גדולה להצלחה זכה גילו, ולמרות

המהי השבוע. מסלולים בשני זכייה היתה
 אלה בתחרויות ניומן של הממוצע רות

. בשעה קילומטרים 160 היתד,

 החברה של עמית דרגת . הוענקה
 דויד לד״ר לרפואה הבריטית המלכותית
 מישרד של המישפטי היועץ סגן פרנקל,

 המלכותית לחברה צורף פרנקל הבריאות.
 ה־ בשטח פירסומיו בעיקבות הבריטית

הבריאות. ודיני הרפואי מישפט

 ל- (מקביל סגן־ניצב דרגת . הוענקה
 במיש־ סיור ענף לראש בצה״ל) סגךאלוף

 כדורי כדורי. שלמה תל-אביב מחוז טדת
 תפקידיו ובין שנה 28 במישטרה משרת
חקי וקצין חברון, מישטרת מפקד בעבר,

עזה. במישטרת ראשי רות

 בצומת מסובים מישטרת כמפקד . מונה
 ב- לרב־סרן (מקביל רב־פקד גהה כביש
 במיש- המשרת כלומנפלד, הרי צה״ל)

 דרכו את החל בלומנפלד שנה. 24 כבר טרה
פשוט. כשוטר במישטרה

 בחיפה ומב״ס החולים בבית . אושפז
המי כוחות מפקד חדאד, סעיד רב־סרן

 גידול בכתפו שנתגלה לאחר בלבנון ליציה
 הגידול כי מסרו החולים בית רופאי שומני.

את ולנהל ממשיך וחדאד ממאיר אינו

 לחדרו^ב־ שהוכנס טלפון בעזרת ענייניו
ביודהחולים.

 לוי רינת המילואים סרבנית . ננזפה
 בסוף עבודתה . במקום נעצרה אשר ),23(

 בעוון צבאי בכלא ונכלאה שעבר השבוע
 שננזפה ולאחר נישפטה לוי התייצבות. אי

 לפני שבתה אשר לוי, מהכלא. שוחררה
 הפליית כנגד רעב שביתת אחדים חודשים

 מבנות למילואים בגיוס חילוניות בנות
 אל השבוע בתחילת עוד הובאה דתיות
 בפניה להישפט סרבה אולם שיפוט קצינת
 בית־דין־ בפני לדין מועמדת להיות ודרשה
 שלא החליט פיקוד־דרום פרקליט צבאי.

 בפני אותה לשפוט והורה לבקשתה להענוח
 סגן־אלוף, בדרגת בכירה, קצינת־שיפוט

 אי־התייצבותה מניעי את לוי הסבירה לה
 בנות בין האפלייה כנגד מחאתה ואת

מי לשירות הנוגע בכל וחילוניות דתיות
 השיפוט קצינת כי נראה בצה״ל. לואים

 עליה וגזרה לוי של לרוחה הבינה הבכירה
 מצה״ל להודעה לוי ממתינה עתה קל. עונש

 אותה שיפטרו או בשנית תגוייס היא אם
מילואים. משרות

 האוצר שר סגן עצמו, על־ידי • הושיעה
 בגלל שר כסגן מתפקידו פלומין יחזקאל
 שרי- על־ידי השיעורים אי־הכנת שערוריית
 פלומין, על הממונה השר בראשם הממשלה

 הממשלה ישיבת לקראת ארליך, שימחה
שעבר. בשבוע שלא־החליטה

 של ההשקעות חברת מהנהלת . פרש
 להט שלמה אלוף־מישנה דיסקונט בנק

 עיריית לראש מישפחה קירבת כל (ללא
 מפקד סגן שהיה מי להט), שלמה תל-אביב

 להט מקים פרישתו לאחר האוויר. חיל
 חבדת־בת שתהיה במתכת, העוסקת חברה

זה. בשטח גדול אמריקאי קונצרן של

 במאי מגדולי דיי, ניקולאס . נפטר
 במחלת שלקה לאחר 67 בגיל הקולנוע

 קלאסיים סרטים ביים ריי הריאות. סרטן
 המלכים, מלך גיטאר, גץני הנעורים, כמרד

 וויסקונסין יליד ניקולאס בפקין. יום 55ו־
 אולם ארכיטקטורה למד שבארצות־הברית,

 זה, במקצוע עבודה שנות מיספר לאחר
 היה תחביביו בין בקולנוע. להמירו החליט
 לאחרונה בתפקידי־אורח. בסרטים להופיע
שיער. פורמן מילוש של בסירטו הופיע

להט מתפטר
חדשה חברה

ר פט חבר בויאר, אברהם רבי . נ
 האיש־ אגפי וראש תל־אביב עיריית הנהלת

 בגיל לב מהתקף הציבורית, והרפואה פוז
 מועצת כחבר שנים 28 משך כיהן בויאר .72

שנב 7ה־ מהעיריה החל תל־אביב, עיריית
 נשא בהם התפקידים .1950 בשנת חרה

 חבר העיר, ראש סגן היו: אלה בשנים
 הווטרינא- המחלקה העיריה,-ראש הנהלת

 מחלקת ראש החינוך, מחלקת ראש רית,
 שירותי מחלקת ראש ובאחרונה התברואה
 נולד בויאר הציבורית. והרפואה האישפוז
 בישיבה בחדר למד שבגליציה, בבורצ׳ב

והש בהוראה עסק תיכונית. השכלה ורכש
 תפארת הדתי הנוער אירגון בייסוד תתף

 המיז- להחלוץ הצטרף יותר מאוחר בחורים.
 בזמן בו בחוץ־לארץ. למנהלו ונבחר רהי
ל ונבחר הכללי בהמיזרחי גם פעיל היה

 1933 בשנת בבוקובינה. זה אירגון נשיאות
 בניין. כפועל לעבוד והחל לישראל עלה

 המיז- בהפועל לעבודה גויים יותר מאוחר
רחי.
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