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הו (״דוליק״) דויד לשעבר,
ץ, בי  הוא בדיון. השתתף רו

 מיס־ ומזכיר בדבריו, האריך
 תל־אביב, במחוז לגת־העבודה

ה את שניהל כן־מאיר, דכ
 מיספר לו להעיר נאלץ דיון,

לא לבסוף תם. זמנו כי פעמים

 ר,ופי טל מיכל הזמרת 9
 לתערוכת- הוזמנה היא תה.

 יעקב הצייר של הציורים
שנער פיאלקוכ (״יענקלה״)

 אשת־החברה של בביתה כה
ל כשנכנסה ישעיה. טוכה
 וכל שקט, לפתע השתרר דירה,

אחת סביב התרכזו הנוכחים

 חזרה ודוגמנית־צמרת, לשעבר מלבת־יופילו חווה
 הביאה מרומא מאירופה. ארצה לאחרונה

 זה שצ׳יצ׳ו אלא צ׳יצ׳ו. הקרוי קוקר־ספאנייל, מגזע כלב איתח
 בישראל. לשהייתו הראשון בשבוע כבר אי־נעימות לחווה גרם
 המהודר הלובי של במרכזו דווקא צרכיו את לעשות התעקש הוא
הת בצ׳יצ׳יו, נזפה הנבוכה חווה התל״אביבי. ״הילטין״ מלון של

אותו. תיקח לא להתנהג, ילמד לא צ׳יצ׳יו שאם והבטיחה נצלה׳
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 שהפכה לחברותיהן, מסיבת־פרידה הלהקה חברי אירגנו המטיבה
 היחידי במקהלה. הפרידה את ביכו כשהחברות למסיבת״אבל,

 מיבר ענת מחברתו שנפרד (מימין), גוב גידי חיה אופטימי שניראה
 ימין) (למטה, פנינגשטיין מאיר קודם־לכן. חודשים כמה (לידו),

 ידידתו של רוחה את לעודד השתדל אך הערב, כל מדוכדך חיה
(משמאל). סנדרסון דני עם ששוחחה משמאל) (שנייה ריס דבורי

 לעבר וקרא ד׳ורוביץ התאפק
ל ■תפסיק ״תשמע, בן־מאיר:

 יודע. אני תם. שזמני לי העיד
 רוצה הוא אם הקהל את תשאל

 הקהל שאפסיק!״ או שאמשיך,
 סוערות פמחיאות־כפיים פרץ

 לו מלאו יום שבאותו והורוביץ,
בדבריו. המשיך שנים, 77

 מיכל הקיר. שעל התמונות
לר והופתעה ביניהם, נדחקה

 פיאל־ דמותה. ציור את שם אות
״הפ והסביר: אליה ניגש קוב
 בעיני. חן מצאו שלך נים

 צילום העיתונים באחד השגתי
 אותך!״ ציירתי ולפיו שלך,

בדבמקום. לנשיקה זכה הוא

9 1 /7 0 /7 /1 7

ווןן 11
 - במרס

באפריל
2ו

20

0ווווחי1

 שאלות. אליך הקרובים האנשים את לשאול ולפחד באפילה לגשש הפסק
 יעשה לא אחד אף לידיים. היוזמה את תיקה לא אם ייפתר לא דבר שום
 שהכל ותיווכח בת־זוגך של לבעיותיה הבנה לגלות נסה בשבילך. זאת

לכל. תאמיני ואל נאיבית תהיי אל :טלה בת ביותר. הטוב הצד על יסתדר

 השבוע הקרקע. את להכין התכוונת כה עו הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תוכ־ את הולם חברתי מגע חם. הוא הברזל עוד כל להלום תצטרכי
 טוב אבל החדש. הירח גם שהוא השבוע, סוף ה/ ביום בייחוד ניותייך,

חברותייך. על לא ובייחוד אחרים על יתר־על־המידה תסמכי לא אם תעשי

להס תדע אם האישי. או המיקצועי במאבקך חדש פרק פותח א׳ יום
 להיכנס ולא האפשרויות כל את לשקול שתקפוץ, לפני מסביב תכל

 פגישה לכת. להרחיק מצויינים סיכויים לך יש — עקרות להתנגשויות
 להחליט תצטרך מביכה. לבחירה אותך תוביל בהירת־שיער נערה עם

 את לשים עליך מאוד. גדולה רומנטית הזדמנות תפסיד אחרת ומהר;
בכך. מאד מעט ולהסתכן מגוריך, למקום מחוץ דווקא פעילות על הדגש

 סיכסוך־ בדרכים. הבטיחות בחוקי תזלזל ואל מופרזת, מאכילה הישמר
 יתר בו מעורב להיות תתפתה אס אי־נעימות, לך לגרום עלול שכנים

 היטב ובדוק בחפציך, המטפלים בעלי־המלאכה על תסמוך אל המידה. על
שאלות. הרבה תשאלי ואל ביישנות, להיות חידלי :בת־סרטן עבודתם. את

 ורצון מהפכת־ערכים, אצלך גרמו האחרון, בזמן ששמעת משונות דיעות
 שסובב אדם לאותו תתן אל העניינים. במרכז אקסצנטרי, שונה, להיות

 להמשיך לך, להשמיע נוהג שהוא בדיברי־ההבלים כה עד ראשך את
עצמך, עם ישר להיות הוא לעשות שעליך מה כל זאת. ולעשות

 מביד• מצב בפני לעמוד לך לגרום עומדות בלתי־צ׳פויות כספיות הוצאות
 בעתיד בכבוד. ממנו תיחלץ אתה אך קשה, המצב אומנם : דאגה אל

 עם יחד הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לך צפוייה רחוק היותר
 בקרב להצלחתך הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, ההתפתחות

בקרירות. לו עני ומרגיז. מפתה — שקיבלת המיכתב היפה• המין בנות
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 — רווקה את אם לה. שקדמו מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך
 בעוד רווקה, שתהיי או השבוע, בודדה, שתישארי סיכויים הרבה אין

העלולות ניכרות מהוצאות הישמר מאזניים: בן מועטים. חודשים
 מצד ליאות־ממחשבה. על־ידי או פזיז צעד על-ידי להיגרם

חמים. בגדים ליבשי אקטיבי. כל־כך היית לא מעולם שני,

 לפעול כדי זקוק אתה לה אבל — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 לפעול כיצד שתדע וחזקה חזק, אותך תוקפים בקו־הגנה. :בן־אדס כמו
 חברה עקרב: בת הרעה. פני את למנוע או מילחמה־שערה, להשיב כדי

 אם או — באמת לו חשוב הוא אס אך ממך. אותו לקחת עלולה קנאית
חום. או סגול ׳ליבשי מתוק. לברנש תזכי — אותה 'לסדר לך חשוב

 אלא המתח, להפגת יעזרו לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 ראשון. יום עד מאי־נעימויות הימנע במייוחד לדפרסיה. לך יגרמו רק
 לראות לך סבלנות. בהרבה התאזר המתח. בהפגת להרגיש תתחיל אז

הנאה. לד שצפוייה ותיווכח חברה, עם או לבד, רציני, טוב, סרט קשת
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 בהרפתקאות להסתבך עלולות הן מזל־גדי: לבנות מאד מסוכן השבוע
 שתשכחנה לאחר רב זמן ובריאותיים- אישיים לסיבוכים לגרום העלולות

 ולהגביל חברתיים בקשרים להרבות לא איפוא, מוטב, עצמה. התקרית את
אדום. ליבשי וחמישי רביעי בימים חדשים. אנשים עם המגע את

זני
כוחו על שמור בלחץ, לעמוד ותיאלץ יתגבר, עסקיו של המהיר הקצב

 הן אם אפילו עיסקות, לדחות תהסס אל תישבר. פן תגזים, ואל תיך
 יעמדו בני־מישפחתך התחייבת. אליהם הדברים את כל קודם ועשה טובות
בשבילך. לא הוא אותו, עזבי בת־דלי: המצב. את ויבינו לצידך

 היחסית השלווה את נצל עצמך. להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 היחסים את לשפר בעבודה, מעמדך את לקדם כדי נהנה אתה שממנה

 מדברי תתרשם ואל לך, הכפופים ועל שותפיך על עין פקח במישפחה.
 יזדרז לא הוא צודקת, שתחיי בתנאי לו תניחי אם :דגים בת חנופה.
מנסיעות. הימנעי חשובים. אתגרים במה בפנייך יצוצו השבוע לברוח.
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