א  111ו > ם
 21במרס -
 20באפריל

לטלה זה שבוע של שיחדור מלחצים מעיקים ,בעיקר פיזיים .הלבטים אם
להיענות או לסרב ייפתרו אם תפגשי בן מזל דגים בסוף השבוע .אל תסרבי.
בן טלה שזכה להצלחה בשבוע שעבר עלול למצוא עצמו מבודד .גלי
יותר עורמה בעסקים ותצליחי להתגבר על כמה מיכשולים המטרידים את
מנוחתך .בת טלה ,הרבי להמר השבוע .הישמרי מבן־אדם כהה שיער.

ועכשיו — השבוע הגורלי .עד כה התכוונת להכין את הקרקע .השבוע
תצטרכי להלום — כל עוד הברזל הוא חס .מגע חברתי הולם את תוכניותייך
בייחוד ביום ר בסוף השבוע ,שהוא גס הירח החדש .אבל טוב תעשי אם לא
תסמכי יתר־על־המידה על אחרים ובייחוד לא על חברותייך הטובות יותר.
על בחורים אינך סומכת בין כה וכה ,למרות שאחד מהם ,הוא מהימן ונאמן.

האומים

אוף ! חשבת שלא תעבור את זה ,נכון ז אבל עדיין לא הגיע הזמן לחי-
רגע .רק עכשיו אתה זקוק לכל כוח״הריכוז שלד ולכל העצבים שלך .בת
תאומים  :קחי עצמך בידיים .רומנים הם דבר חשוב ,אך בריאותך עדי
פה .קשר מישפחתי יגרום לך לעונג .היזהרי משפעת בייחוד בעונה זו.

תקרית בלתי־חשובה עשוייה לגרום אצלו למשבר .אל תבזבזי כסף :את
עשוייה להיכנס לתקופת של חוסר־פעילות ,אם לא תזהרי או אם תבואי
בקשר עם האדם הלא־נכון .משום כך ,מוטב לא להתחייב לטווח ארוך .אם
תחליטי לנסוע בימי סוף השמע ,היזהרי ששום דבר לא יהיה תלוי במסע.
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רגש־הנקמנות לא יעזור לך ,ועשוי אף להזיק לתוכניותיו לטווח רחוק.
דאג לכך שתימצא בחברתם של ידידים מהימנים וריאליסטיס ,שיוכלו
להדריכו ולסייע לך בהחלטותיו .התקשרות עם בן מזל גדי עשוייה
להיות מועילה גם לטווח ארוך .לבשי כהה ואל תחקי את חברותיך.

מגי פאר

החל בשבוע שעבר לארגן ערב-מישחקים
בשם ״שחק אותה״ ,בפאב ״הנרי השמיני״.
בערב ,המופק על״ידי סולו יורמן והנערן בחסות חברות מיס'
חריות ,מארגן מני מישחקים חברתיים ומעניק פרסים .בקורס־חינם
של אגודת שומרי״מישקל זכתה בשבוע שעבר צעירה תל־
אביבית )בתמונה ,מעל מני( בשם דבורה ,שחיתת האשה
הכבדה ביותר שנכחה בערב .מישקלת של דבורה  120 :ק״ג.
 3זיוה שגיא ,רעייתו
של עיתונאי־הספורט י הו ש ע
שגיא ,היתד ,בשעתו דיילת
באל־־על .מאז נישואיה הפכת
עקרת־בית .אולם לאחרונה מ
בשר בעלה לכל ידידיו  :״אשתי
הפכה דוגמנית־צילום !״ השאלה
המופנית אליו אוטומטית בעיק־
בות הצהרה זו ,היא :״איפה
היא מצטלמת?״ יהושע רק
מחכה לשאלה זו ,ואז הוא
משיב בהנאה גלוייה  :״בצמתים.
כמעט כל חודש אני מקבל
הודעה שצילמו אותה באיזו

צומת ,כשחצתה אותה במכונית
באור אדום.״
 8 1שבוע לפני שילדה את
בנד״ ע מו ס ,עמדה דוברת
מישרד־הבריאות דבורה גנני
בחברתו של ראש־עיריית ירו
שלים טדי קוללו ,על מדרגות
תיאטרון העיר ,ושניהם הישוו
את גודל כרסיהם .נאנח קולק,
ואמר לדבורה גנני :״לד עוד
יש סיכוי שהכרם שלך תיעלם
כלא־היתה ,אבל אצלי זה כבר
אבוד.״

דיעות משונות ששמעת בזמן האחרון ,גרמו אצלך
ורצון להיות שונה ,אקסצנטרי ,במרכז העניינים .אל
אדם שסובב את ראשך עד כה בדברי ההבלים שהוא
לך ,להמשיך ולעשות זאת .כל מה שעליך לעשות ,להיות

מהפכת-ערכים
תיתן לאותו
נוהג להשמיע
ישר עם עצמך.
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הסזנ״ס

הוצאות כספיות בלתי־צסויות עומדות לגרום לך לעמוד בפני מצב מבין.
אל דאגה  :אומנם המצב קשה ,אך אתה תיחלץ ממנו בכבוד .בעתיד היותר
רחוק צפוייה לך צעידה ניכרת קדימה במישור הכלכלי .יחד עם ההתפתחות
הזאת ,תבוא התפתחות בכל הקשור להצלחתך בקרב בנות המין היפה.
הישמרי מפני גניבה ,בייחוד אם את עלולה לנסוע למרחקים ארוכים.
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בסך הכל ,נכנסת לתקופה טובה מאלו שקדמו לה .אם את רווקה — אין
הרבה סיכויים שתישארי בודדה השבוע ,או שתהיי רווקה ,בעור חורשים
מועטים .בן עקרב :הישמר מהוצאות ניכרות ,העלולות להיגרם עד יד־ צעד
פזיז או על־ידי ליאות ממחשבה .מצד שני ,מעולם לא היית כל־כך אקטיבי.
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אתה נמצא שוב בנקודה שאתה שונא — אבל לה אתה זקוק כדי
לפעול כמו בן־אדם  :בקו״חגנה .תוקפים אותך חזק ,וחזקה שתדע
כיצד לפעול כדי להשיב מילחמה־שערח ,או למנוע את פני הרעה .בת
קשת  :חברה קנאית עלולה לקחת אותו ממך .אך אם הוא חשוב לך
באמת ,או אם חשוב לך לסדר אותה ,תוכי לברנש מתוק .לבשי סגול.

הוויכוחים והמריבות שאתה שותף להם לא יעזרו להפגת המתח ,אלא רק
יגרמו לך לדפרסיה .במיוחד הימנע מאי־נעימויות עד יום ראשון .אז
תתחיל להרגיש בהסגת המתח .התאזר בהרבה סבלנות .לך לראות סרט טוב,
רציני ,לבד ,או עם חברה ,ותיווכח שצפוייה לך הנאה בלתי רגילה.
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זוי

ויטאלי סטסין

הצייר״העולה מרוסיה ,מי שהיה
מעמודי״התווך של הבוהמה היהו
דית במוסקבה ,הציג בביתם של מוטי ורותי רובינשטיין את תערו־
כת־חציורים הראשונה שלו בישראל .אחת האורחות בתערוכה
היתה אלה שפירא )איתו בתמונה( ,שחזרה ממסע״הרצאות מטעם
המגבית בארצות־חברית .סטסין התבלט בחליפתו המיוחדת,
זכה במחמאות ובטפיחות על השכם ,והיה נרגש מאוד.
העולם הזה 1953

השבוע מסוכן מאוד לבנות־דלי  :הן יכולות להסתבך בהרפתקאות העלולות
לגרוס לסיבוכים אישיים ובריאותיים ,זמן רב לאחר שתשכחנה את התקרית
עצמה .מוטב ,איפוא ,לא להרבות בקשרים חברתיים ולהגביל את המגע עס
אנשים חדשים ,בייחוד בסוף השבוע .בימים א׳ ו־ב׳ היה זהיר ונהג בתבונה.

ימים קשים אך טובים עוברים עליך .אתה יודע זאת ,אבל אינך מסוגל
עדיין להעריך את מלוא-המאמץ הדרוש ממך .משום כך ,פזר את האח
ריות ואת העבודה על־׳פני כל ימות־השבוע ,אל תשקיע את כל אונך ביום
אחד ,ואת כל כספך בנקודה אחת ויחידה .תידרש להחליט מה עדיף.
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