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_ הורוסקופ _
 )31 מעמוד (המשך
 לעזור יכול נוסף עניין של לימוד
 שינוי עדיין אין פברואר עד להם.

 צל עליהם מאיים עדיין לטובה,
 או מוקדמת, והפנסיה הפיטורים,

אפי סימפאטי. לא במקום עבודה
 מפחידה העובדה כרגע אם לו

 שאת יבינו הם היום בבוא אותם,
 כדי צריכים, היו הם הזו הבעיטה
 חדשה דרך ולחפש לצאת שיאלצו

כשרונו את ימצו באמת שבה
 תיהם.

כספים 0
 לא שבו היחידי התחום זהו

 נכנס סטורן משמעותי, שיפור יחול
 ובמקום הכספים) השני(בית לבית
 בדרך־כלל שולט נמצא הוא שבו

ש נפטון, של בהשפעתו המחסור.
 הכסף האחרונות, בשנים שם נמצא

 שיוכלו מבלי כמעט ונעלם, נוזל
 שגם אוראנוס, זו. בתופעה לשלוש

 יכול הכספים, בבית ימצא הוא
 נפטון לשלילה. או לחיוב להפתיע

 סטורן ואילו הכסף, את ממיס
 בהשגת שיהיו הקשיים את מסמל
 שמא הדאגות את וכן הכסף,
יחסר.

 יכול להפתיע, שרגיל אוראנוס,
 יציבות התמונה. את קצת לשנות
 לכן בו, כשמדובר בנמצא איננה
 גדול, סכום לידיהם שיגיע יתכן

 הם מידה באותה אך כסף של
להפ בכלל או להפסידו, יכולים

 סיבות בגלל ורכוש כספים סיד
 לא כלל שאותן ומשונות מוזרות

 כל־ נורא אינו השד בדעתם. העלו
בעלי-מזל. זאת בכל הם, כך,
מגורים 9

 או דירה לעבור שניסה מי
 משביע-רצון מקום־מגורים למצוא
 בעיות, הרבה בכל-כך נתקל

 הרעיון. על שוויתר לוודאי שקרוב
 מאוד רצו אכן מהקשתים רבים

 בין אולם הלך. לא זה דירה, לעבור
 פתוחות האפשרויות ליוני פברואר

 לא נובמבר עד מיוני לנצלן. וכדאי
 לחכות עדיף זה, עם להתחיל כדאי
 צפויים לא ואז ,1988 נובמבר לסוף
 קל להם יהיה לפתע עיכובים. יותר

 מחפשים. שהם הדירה את למצוא
 ה־ הוא 3 מיספר קטנה; תיזכורת

 למגורים ביותר המתאים מיספר
 קשת. בני עבור

לבינה שבינו ומה 9
 פשוט, היה לא זה נושא גם

 מתוחים היו בני-הזוג עם היחסים
 מבני־ נפרדו אף קשתים מעט ולא

 אהבו שבדרך־כלל קשתים זוגם.
 במיסגרת לא ולפחות לבד, להיות

 לפתע הרגישו כלשהי, מחייבת
 אדם עם חייהם את לחלק צורך
 בפני הודו אפילו כך לשם נוסף.
החו על לוותר מוכנים שהם עצמם

ש למרות מכל. להם היקר פש
 מיד לא חירותם על לוותר הסכימו

בן-זוג. להם מצאו
אותם, ריככו הקשות השנתיים

 לאלה רק איפשר הכוכבים מצב אך
בהח בטוחים שלמים באמת שהיו

 להתחיל בבן־זוג לפגוש לטתם
 הקשתים של רובם רציני. בקשר

 נמצאו אם אפילו בודדים, די היו
 זה, בתחום גם קבועה. במיסגרת

 יותר קל יהיה קורה, טוב משהו
שחוש אלה ביחוד בני־זוג, למצוע

 הרפתקות נישואים. קשר על בים
 אלה אך השנה, יחסרו לא סתמיות
וריקנות. אכזבה של טעם ישאירו

 מאי חודש סוף שבין התקופה
 הקשתים את מעמידה יולי לסוף
 הרו־ בחייהם קשות דילמות בפני

 שקישריהם אלה אפילו מאנטיים.
בי ממשבר לסבול עלולים יציבים
 בחיפזון להחליט לא חשוב חסים.

 תקופה, באותה מפרידות ולהימנע
 ייראו הדברים תסתיים כשזו שכן

באו שמתחיל לקשר שונה. באור
 סיכויים (מאי-יולי) תקופה תה

 כאמור, מעמד. להחזיק קלושים
וה המצב, ישתפר השנה ביתר

 ממושך שיעור שקיבלו קשתים
 מגשימים עצמם את ימצאו וקשה,
הנלמד. החומר את למעשה הלכה

ם רי ת ז ב ת
הספרנית הזמרת

נח של60ה״ יוס-הולדתה ♦ נחוג
 שעלתה האידיש זמרת ליפשיץ, מה

 עטורה שנה, 18 לפני מליטא ארצה
 ליפשיץ, ת־הדםםה.1יהד זמרת תהילת

 דרך שכוכבה רופא־ילדים, של בתו
 באופרה לראשונה הופיעה עת ,19 בגיל

ב בסערה הארץ את כבשה הליטאית,
פנ השנים משך הראשונות. הופעותיה

 ספרנית כיום והיא אחר לעיסוק תה
תל־אביבית. בסיפריית־מוסיקה

המזכיר הפוער
 של 75ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
ההסתד מזכיר לשעבר משל, ירוחם

 יו״ר וכיום המערך) (מטעם וח״כ רות
 דה*.1עת־העב1תנ לחקר לבון מכון

 הרמה למישרתו נסק פולין, יליד משל,
 כפועל עבודת־כפיים של שנים אחרי

הצ במחנות ופועל בניין פועל חקלאי,
 המנדטורית. בארץ־ישראל הבריטי בא

 כמזכיר היה הראשון הייצוגי תפקידו
 כיום עוסק והוא פועלי־המתכת, איגוד

 לוינסון, יעקב פרשת על ספר בכתיבת
 בירייה שהתאבד הפזעלים בנק יו״ר

הקיצונים. יריביו עם נמנה ושמשל

טווה־הכותנה
ר ט פ  ,81 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 שנים משך שהיה מי קרגמן, ישראל

 הכנסת(מטעם של ועדת־הכספים יו״ר
רוסיה, יליד קרגמן, מיפלגת־העבודה).

קרגמן שליח־ציבור
ר ד נ לי ם צי ש צו ל 1״

 בעוון ארצה, עלותו בטרם הוגלה,
לסי שנים לארבע הציונית, פעילותו

 שעשה במיקצועו, נגר היה הוא ביר.
 במיפעלי לטוויית־כותנה הסבה בארץ
 ועד־העובדים ליו״ר נבחר בהם אתא,

 מצ־ איש קרגמן, איש). 3000 אז (שמנו
ב לנסוע ימיו כל שהקפיד ניע־לכת,

 בשעתו נרעש בלבד, ציבורית תחבורה
 לרגל לו, העניקו באתא חבריו כאשר

 הראשון הציוני לקונגרס כציר היבחרו
 )1946 מילחמת־העולם(באזל, שלאחר

ייצוג. לשם צילינדר

ם * ש חס ער־ , פיו ן ס ק שר ר ת  ־ה
א ת והביטחון ת 1ל פ ש ך ,50ה־ ב פ ה  ש
ם ר ר ס ת ו רו ד ת ס ה ־7 סבר והודח ה  שי

ת רוח ת ציבורי קבו עי ע ב ס ך דויד מ  ב
 אחראי בו ראה פריון בן פרו. פריון

ת ש ר פ ק ל ס ש ע בי ם, ה רי צ ס ה ב שו ב  ביק
אלי המודיעין שריתי ר ש צי רהויח ד,י  פ

ת ת צו סרו מו ם, אמריקאיים ב צרי מ  ב
ה מתוך פ ך בו ס ב ס ת בצורה ר א  בין ס

ת הברי ת- ם. ארצו רמצרי
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