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הבנים אם

ג חו  של 99ה־ יום־הולדתה נ
 אלמנתו קנדי, פיצג׳ראלד רוז
 ושגריר איל־הון קנדי, ג׳וסף של

ה בימיה בלונדון ארצות־הברית
וא מילחמת־העולם, של ראשונים

 המנוחים קנדי ורוברט ג׳ון של מם
 בתו קנרי, קנדי. טדי הסנטור ושל
 בוסטון עיריית ראש שהיה מי של

 לכי־ כיום רתוקה המאה, בראשית
 וגם בראייה מתקשה סא־גלגלים,

בהכרה.מלאה. תמיד אינה

• • •

הראשונה השופטת
ה ת נ מ ת  בבית־ לשופטת ה

 ע׳אדה בנצרת, לתעבורה הדין
 הער־ לאשה היתה ובכר ),39(סעד

 שופטת בתפקיד הראשונה ביה
 אם סער, ישראל. מדינת בתולדות

 פרק־ אשת שנה 11 וזה בנים, לשני
 נוצריה, היא בצפון, ליטות־המחוז

 נצרתי בית־מיסחר בעל של בתו
לחומרי־בניין.

השלישית הזווית
ר ט פ  ,78 בגיל בתל־אביב, נ

בצ קצין־שיריון ספרות, ארקדי
 מילח־ אחרי שהחליט, האדום, בא

ול הצבא את לנטוש מת־העולם,
 ספרות, עשה זה את ארצה. עלות
 באוניית־המעפילים קייב, יליד
כמ גם שימש שבה נורדאו. מכס
 שב בארץ מעפיליה. 1800 פקד

 שדה, יצחק ממקורבי ספרות,
 ומראשוני לשעבר ההגנה רמטכ״ל
 אשר לאיש־שיריון, והיה השיריון,

 לס־ לוחות־הפלדה התקנת את יזם
 וכך ההגנה אירגון של לי־הרכב

עד ששרידיהם המשוריינים, נולדו
ירו בואכה בשער־הגיא מוצבים יין

 מילחמת־העצמאות, אחרי שלים.
 הוא כרב־סרן, ספרות שרת שבה
 והנ־ האזרחי במיקצועו לעסוק ■חזר

ות בחברת־החשמל דסת־מכונות)
לסו היה גם ארקדי ס. העט שם חת
 השלישית; (הזווית לעת־מצוא פר

ותיק). חוקר מסישר׳

הראשון הנציב
ר ט פ  ,86 בגיל בירושלים, נ

 ומי מפא״י, מוותיקי שרי, ראובן
 לראשות מועמד בשעתו, שהיה,

שב בבירה, העירונית המישטרה
 ושנודע קמה, לא דבר של סופו
 פועלי מועצת כמזכיר מאוחר יותר

 שר־ כסגן כחבר־כנסת, ירושלים,
 50ה־ שנות' בראשית התחבורה

 של הראשונים הנציבים וכאחד
שרות־המדינה.

האחרון האדריכל
ר ט פ  מדום־לב, בטוקיו, נ

 סו־ טאייצ׳י גנרל ,100 בגיל
 הבכירים היפאנים אחרון זרקי,

 פיש־ על ,40ה־ שנות בסוף שנדונו,
 דרגת שנשא סוזוקי, עי־מילחמה.

 מילחמת־ בשנות היה, רב־אלוף,
 כלס־ מאדריכלי השנייה, העולם

היפאנית. לת־המילחמה
̂ו-ז __________סי/די י-זור
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במיו פחות, לא חשובים אישי
 זמנם את יבזבזו שלא כדי חד

 ו־ מעייפות הנובעות במחלות
מתשישות.

בריאות •
 נוחה תהיה לא הבאה השנה
ה הבעיות בריאותית. מבחינה

 ולהציק, לחזור עלולות ישנות
 שיקדים עדיף שיכול, ומי

 רבות מחלות למכה. רפואה
 או בחוסר״תנועה קשורות

 צריך לא־נכונה. חיים בצורת
די מאוזנת, תזונה על להקפיד

ספור פעילות נכונה, אטה
 כדאי מרובה. ושינה טיבית
 ולא ברצינות, כך על לחשוב

 עלולה שהשנה משום לזלזל
 לפעילות להפריע הבריאות
השוטפת.

 החולפת, בשנה כמו הגב,
 קשות, לבעיות לגרום יכול

 בגב לטפל יצטרכו והאריות
 את להזניח אסור דרך. בכל

השיניים.
בספים •

 פושרת. שנה זו זאת מבחינה
 שנה תהיה לא זאת כלומר,

 לא הכסף אך במיוחד. ריווחית
 תביא הקשה העבודה יחסר.

 יוכלו לא הם אבל הכנסות, להם
ול לבזבז לעצמם להרשות

 אמנם, חשבון. בלי הוציא
 שכל ידוע באריות, כשמדובר

 אבל לבזבז, הוא שלהם הכיף
 עם להשלים צריך לפעמים

 לתקופות ולקוות המציאות
יותר. טובות

נסיעות •
 נסיעות צפויות לא השנה

 יש זאת, בכל אבל, לחו״ל, רבות
 תתכן לנסיעה. אופציות כמה

ב או בדצמבר״ינואר נסיעה
 לעומת ביוני. או במאי אפריל

 ש• לכך שיתכוננו כדאי זאת,
 הרבה יסעו הם 1990 מאוגוסט

ל מתארים שהם ממה יותר
עצמם.

לבינה שבינו ומה •
 חסרת-פשרות תהיה השנה
 יהיה אי-אפשר הזה. בתחום

 שאינם קשרים ולגרור להמשיך
 האחרון החודש מתאימים.

 דברים האריות את לימד
 לא- ופרידות ניתוקים רבים.

 עליהם. הקשו קצת מתוכננות
 אוהבים אינם הם מטיבעם
 סבל עם ומזדהים להכאיב
 שעבר שהחודש ויתכן הזולת,
 עדיף אבל לפגוע, אותם הכריח
 את ויכינו השטח את שינקו
 רציני קשר לקראת עצמם
 לא הזה מהסוג קשר ובונה.
לבוא. יאחר

 יהיו השנה שיתחילו קשרים
ש נראה לא כי אם חשובים,

 האריות לנישואים, מיד יובילו
 לפני ושונים רבים דברים יעברו

 רציני. כל-כך צעד על שיחליטו
 שקשר החשים ההרפתקנים,

 יצטרכו להם, מספיק אינו אחד
ת על להקפיד  מירבית. סודיו

ש סודות שבה שנה זוהי
 לשינוי לגרום יכולים מתגלים
ש המיסגרת בחיים. דראמתי

 להשתנות עלולה חיים הם בה
 על שמרו שלא והאריות, לפתע,

 במצב עצמם את ימצאו סוד,
קשה.

 להתחיל שלא מאוד חשוב
העבודה. במקום בקשרים
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למשודף או לביתך
 למשרדך! או לביתך אישי רץ עם אליך יגיע הזה השל□ מהיום

למשרדך! או לביתך מהדפוס ישר עסיסי, לוהט, טרי, חדש,
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