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 על שוב נמצא אתת
ה אך דרכים, פרשת

 לצאת תצליח לא פעם
 שתחליט בלי מהבוץ

לבחור, במי סוף סוף
שוך תהסס אם  את ותמ

— מדי יותר הענין
בנח שתיהן  אותך תעזו

תב אל קרח. ותישאר
ת מבעיותך רח  באמצעו

 סרטנית גבר. כמו נהג אלא קשה׳ עבודת
ת הרפתקאה לך צפויה — מנטי  סוערת. רו

★ ★ ★

^ מיס• על שמור

4 החשובים הדברים את ו ן ׳1  ■0- ן
 מ• הרפתקאות לטובת

ו זוגן לבן עורפלות. ן■ ח ד ■ ן
■51321210■ בלפין לגלות נימאס

 ללא ואהדה התחשבות
 תגלי ואל עצמך, את רסני תמורה.

 יוזמה. לו תני אחת. בבת הכל את לו
★ ★ ★

שתע כדאי בן־בתולה,
מור מאמץ שה תג  את ו

 על שלקחת העבודה
תך עצמך. ת בעיו  הכספיו
שבוע יתחילו להיפתר, ה

בל ממקור עזרה בגלל
— בתולה בת צפוי. תי

 את לך יפתור לא הוא
ת כל שלך. החיים בעיו

שבון עשי והכ נפש, ח
שי בבלבול סדר קצת ניסי ו הנפ מנ  את •

שבות כלפיו גלי סובלת. רבה. והבנה התח

אשר בבל הצלחה לך צפויה השבוע
אתה ממנה הנפשית המבוכה תפנה.

 הביטחון וחוסר סובל,
ייעלמו, שלך העצמי

ל מקומם את ויפנו
וע מרומם רוח מצב
רומנ הרפתקה ליז.
 שור מזל בת עם טית

ל תביא בתולה או
והנ התרגשות חיין
ה — גדי בת אה.

ל מאד מתאים שבוע
המל וחידוש קניית

בהו דרסטיים שינויים תעשי אל תחה.
מראין. בשיפור והתרכזי החיצונית פעתן

★ ★ ★
שבוע בתחילת  אשר קשה, מאבק לך צפוי ה

פו ל השגיך. על לשמור תצליח בסו ב  ר\
 יסייע בו שנחנת הישר

ה לפתור לך  מביכה בעי
מנ בש!טח במקצת הרו

שה טי.  עם מקרית פגי
 תביא ממך קשיש אדם

ת תועלת לך מ כספי
 אל — דלי בת רובה.

החל להחליט תהססי
בכו אס דרסטיות טות

 ניכר לשיפור להביא חן
והחבר הכספי במצבך

תך תי. מו רנה והבנתך תמי  לכבוש לך תעזו
ומקסים. יפהפה תאומים בן של ליבו את

★ ־זיל *
 תהיה השבוע תחילת

 בעיות במיקצת. קשה
הקשו צפויות בלתי

 הכספי למצבן רות
תן יטרידו מאד. או

ק מאדם רבה עזרה
 מצבך את תקל רוב

 אל אן זמני, באופן
ישת המצב — דאגה

ההצ מאד. בקרוב פר
 הרומנטי במישור שנחלת הגדולה לחה

 מצפה שאתה ההנאה את לן תביא לא
 אן לפלירטים, מאד מוצלח השבוע לה.
 אל — דגים בת רצינית. לאהבה לא

מזמן. לא שהכרת הנשוי עם תסתבכי

 בפברואר 19
במרס 20

 מכל שתימנע מוטב
 1 יתר. סיכון או הימור

יחס עם תשלים אל

■ ו- בלפין, מגלה דה ■ א ■י ■ ■ 
 מקו- על אותו העמד

 שגי- ההתחשבות מו.
18111 בלפי לאחרונה לית

ל^ תביא אלין הקרובים  <4*׳ז1ו<
ר תועלת השבוע לן

 שעשית מעיסקה רווחים לן צפויים בה.
לפניין. אהבה — טלה בת רב. זמן לפני

¥ ¥ *

ת תיחס אל בו שי רבת! ח
 הלא־נעימים לדבריו מדי
רן של ב  ורכז לעבודה, ח
מת את שו ה על לבך ת

לוי לנאמר. סיבות ש בי
 ייגרום הטבע בחיק קט
שפר רבה, הנאה לך  וי
זו־ בן עם היחסיס את
ת תהסס אל גך.  מלגלו
מת אהבה לו שו לב. ות

 ממך צעיר אדם עם שקשרת הידידות יחסי
החברתיים. בחייך גדולה להצלחה יביאו

¥ ¥ ¥
למנו מתאים השבוע

הרומנ מהפעילות חה
 לה המרוכזת טית

 השבוע את הקדשת
מי,ב לן מחכה שעבר.

 שתוכל כדי רציני. חן
ל תזדקק בו, לעמוד

 הפיזיים בוחותין כל
 — אז עד והנפשיים.

למנו הזמן את נצל
 מדי הרבה הכנות — תאומים בת חה.

בעוכריין. הפעם תהיה כלפיו שגילית

תאומיס
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סיון מרובה תועלת תפיק השבוע  החיים מנ
שותך שרכשת ש ההחלטה הטבעית. ומרגי

ת נכונה, תהיה להחלית תיאלץ  שיש למרו
ת בלבך ל בקשר ספקו

 אתת לח השלוות כן.
כה ם בחייך זו  המשפחתיי

 בן עם ויחסיך תימשך,
ך יו עוד יתהדקו חג
אי — מאזניים בת תר.
שת שאת היתר מון  רוח

תין באהב יפגע לחברו
שתפי אל החדשה. תן  ת

תן  הפרטיים בחייך או
 לעצותיהן. תשמעי ואל
 לו תתני אל לך. מכתיב שליבך כפי נהגי

הפרטיים. לעניניכם שותפים יש כי לחוש

★ ★ *
 נוסף סבל לן יגרום לב אומץ חוסר

מ הרפתקה למשון טעם אין השבוע.
 ואין לה, לראוי עבר

מנקיטת מנוס

|||111118^3 פנים עמוד אלא מין, ■8
האמת, עם פנים אל ?§!§| 1111.1111

■ז ^-,:זו^ ' הצלחה בהתאם. ונהג 0ת
החבר בחייך גדולה
תן תפצה תיים ב או

ב עלין העובר הסבל על השבוע סוף
מבן״תאומים. נכונה הפתעה אלה. ימים

★ ★ ★

רח להסתבן, מפחד אתה בו  שאתה מהאהבה ו
ן לבן רוחש ג ו  להתיחס תמשיך אם החדש. ז
שוויון אליו יח נפש, ב

שהו לו פש ו אתר, מי
פגי לבד. תשאר אתה
 ידיד עס מקרית שה

ק ך תפתח ותי אפ בפני
ת שרויות שו  בעולמך חד
 — קשת בת העסקי.
חה שאינך למרות  בטו

כן הב הזא — ב  או
תן ה וסמני מאד, או

ת  מגלת שהוא התרחקו
שי הבלבול על ורק אן מעידים  בו הנפ

יחלוף. והמשבר סבלנית היי נתון. הוא

אמנות
י תיאטרון

 פעמייס
רז רבקה
באיסטנ פעם, מאד. רע דבר זה ״הפחד

 קרא לעשות? מה הדבר. מניפת באה בול,
אנ כמה דוגרי: אותו ושאל לדבר המלך

 אלוהים ענה: להרוג? חושב אתה שים
 המלך לו אמר איש. 500 להרוג אותי צווה

חתם. יותר. תהרוג שלא לי תחתום
 מינן, בר לך? אגיד מה יומיים, ״עברו

 מתו — לימון אי פישקאדו מינן, בר
,תא־ לדבר: וקרא המלך כעס אנשים. 1000

ויקטוריה כתור רז רכקה
— נאווה מגברת שניות, תוך

סולטנה בתור רז רכקה
מאמע לאידישע —

 ?׳500 רק שתהרוג לי הבטחת לא לי: מר
 המלך: שאל וקיימתי.׳ ,הבטחתי הדבר: ענה

ה לו ענה האחרים?׳ 500ה־ מתו ,וממה
 הפחד!׳ מן מתו האחרים המלך, ,אדוני דבר:
מסוכן.״ הפחד כמה תראו מזה

כזו כספרדית. מאמע אידישע
הספר משכונת סולטאנה אמא של דרכה

 את מלמדת כשהיא בירושלים, העתיקה דים
 וסול־ חיים. חכמת קצת מרקאדה, שכנתה,

בח הלבנים עציציה את המשקה זו, טאנה
טיליקוס, חאלקוס לעשות יודעת צר,  ופאסי

 ומכבסת, רוקמת תופרת, לילדיה, דואגת
 לא וזוהי ספרדית. מדברת מאמע אידישע

 רז רבקה הזמרת־שחקנית מאשר אחרת
הנאווה). (גבירתי

תן אחרת אשה ס  יצחק של הספרדי בבו
 ומושכת. יפה צעירה, ויקטוריה. היא נבון,

 ולא בה, חשקו עליה, שריכלו האשד, זו
רב היא ויקטוריה גם לעולם. אותה שכחו

 הקשה שהמשימה איפה, נדמה רז. קה
 היא הפעם רז רבקה על המוטלת ביותר
 עליה מעטות שניות תוך זהויות. החלפת
 נכון ולהיפך. לסולטאנה מויקטוריה להפוך
 להזדקן, לה עוזרת הנוכרית שהפאה אמנם
 שניות. תוך להחליף אי־אפשר איפור אבל
 כל־ להשתנות מצליחה זאת בכל היא אם
 כל לה מגיע אז — תמונות) (ראה כך

הכבוד.

 אסיו!
כיבשה לא

ה ש כ י כ  התיאטרון בכורה, (הצגת ה
שחט החטא מה לדעת אין חיפה). העירוני

 אבל שלהם, לתיאטראות ישראל בני או
לפי לשפוט אם כבד, חטא כנראה זה היה

 בזו בכורות שלוש עליהם. שהוטל העונש
 ה־ ועכשיו הביקור טארטיף, — זו אחר

 ואילו באכזריות. בהם מתעללות — כיבשה
 התרופה את בולעים בשקט, יושבים — הם

ההצגה. בסוף בנימוס כפיים ומוחאים המרה
 שקומדיה הדעת על אולי מתקבל ואם
מודר אמריקאית דרמה או שנה 400 מלפני

באול ליושבים במיוחד נוגעות אינן נית
 להיות מוכרח לא (זה שלנו התיאטרון מות
 הכיבשה .הרי שקורה), מה זה אולם כך,

 שערו הסיפים. אמות את לזעזע היה צריך
 העם כאב כולה שכל טרגדיה בנפשכם:

 ממורשת להיפטר יכול אינו אשר היהודי
ההיס עליו שהטילה המעמסה ומן הדורות
 עם לחיות יכול אינו גם זאת ועם טוריה,

טרגדיה. אותה
מס זה כל כומבסטיים. דיקלומים

 לפני בתוכניה, מעיין שאתה שעה לך תבר
 מדוע שפיר. הכל כאן עד המסך. עלות

 ללא שהוא זה, נושא על מחזה יכתבו לא
 האורות, כבים ואז לכולנו? חשוב ספק

ה הטרגדיה ומתחילה הזרקורים, נדלקים
נוראית.
 דמות בנרות מחפש אתה המובנים. בכל

 אלא מוצא ואינך הלב, אל שתדבר אחת
 ומעייפים. בומבאסטיים ארוכים, דיקלומים

 בין שיחה שיזכיר דיאלוג לשמוע רוצה אתה
 שהיו הכרזות זה במקום מוצא אנשים, שני

 בעצם שאין ידעת לולא מצחיקות, כמעט
בהם. מצחיק דבר שום

 בימתי בנסיון למלא מנסים השחקנים
ומר ומאחר בטקסט, שחסר מה את אישי
 ברורה. התוצאה כזה, נסיון חסרים ביתם
 כל בנוי שעליו הפילוסופי לרעיון ואשר
 היהודי העם במורשת יש הקלפים; ארמון
 החיצוניות התופעות מאשר יותר הרבה

המאפ התכונות ואחת במחזה. שמוזכרות
 הסבל כוח היא המורשת, אותה את יינות
שלו.
מקב בה לאהבה ההסבר גם אולי זה
הזה. האסון את התיאטרון צופי לים

הקללות
החינוכיות

 — קללות המציאה לא העברית ״השפה
 אומרים המורים בכלל. קללות אין ולילדים
 הישראלי הילד זאת, בכל לקלל. שאסור
ר, מקלל.  מבין לא הוא פסיכי. אידיוט, חמו

 הוא לקלל אבל המדוייקת, המשמעות את
 קללות של מילון איפוא המצאתי מוכרח.

לילדים.״
המחזה מחבר בר־שביט, שלמה׳לה דברי
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