
האם
 □אמינה את

 מה לכל
קוראת? שאת

 שלא! בוודאי
 לא, או תאמיני אבל,
 טובות סיבות הרבה ישנן

 טמפקס. בטמפוני להשתמש
למשל:

 סינוזו יוא
 תחבושות ולא
 חגורות ולא
ריח ללא

 הם טמפקס טמפוני
 המודרני ההיגייני האמצעי
 פנימי, לשימוש והנוח...

 לא שלעולם כך
 ריח שום ייווצר
 ללא לוואי.

תח או סיכות חגורה,
 ואפשר עבות בושות
 שמתחשק בגד כל ללבוש

 לא דבר ושום לך...
 הטמפונים ייראה...

 בקלות נשטפים והשפופרות.
 בית־השימוש. באסלת

בעיות. ללא

 כך סתם תאמיני אל אבל
 למיליוני או להכתותינו,

 בהם. המשתמשות הנשים
 נסי בעצמך. החליטי

החודש. טמפקס טמפוני את

פנימי לשימוש סניטרית חמת
 ת1יבתסרוק1 מרקחת בבתי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעונינות מובחרות.
 בבולי אג• 54 ישלחו הסברתי וחומר
 אימפקט איגווסט היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב חדאביב, בגדם,

38
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נאפריל
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ןואומים

ומע שתאמר דברים
ה בסוף שתעשה שים

 הגורליים, יתגלו שבוע
 מהלך את ויקבעו

ו מקסים גבר היין.
 לא פגשת בו מעניין
ה שתכירי או מכבר,
קרוב ישפיע. שבוע,

___________ עליו, ששמעת לוודאי
 קיווית רב זמן ושכבר
 היחסים בו. לפגוש

 יביאו אן רומנטיים, יהיו לא שיתפתחו
 להתקדם לך ויאפשרו רב, סיפוק לך

 השתדלי חברתית. מבחינה מאוד
 ההזדמ־ את ולנצל בתבונה להתנהג

החיצונית. התרגשותך על ולהתגבר נות,
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הקו הוא גדי, מזל בן
הת את השבוע, בע,

 לשבט ענייניך, פתחות
היזהרי, כן על לחסד. או

 פורקן מלתת שור, בת
 ולהרגשת לתיסכוליך
 מוטב שלו. ההתמרדות

מבו לאנשים לציית לך
 את לשקול ובכלל, גרים

בריאו אם צעדייך. כל
 אל ככה־ככה. היא תך

 חברותיך את תחקי ואל בבריאות תזלזלי
 גם מותר להן, שמותר מה כל לא באוכל.

מט רחוקה מארץ המגיע מיכתב לך.
געגו בך מעורר אך מנוחתך. את ריד

להפליא. אותך יהלום זה אדום, לבשי עים■
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 נסיעה תאומים, בן
 לרענן עשויה קצרה
 שאינם מלחצים אותך

 למרות ממך, מרפים
טומ כי חושב שאתה

מב מלכודת. לך נים
 לך צפויה עסקית חינה

 לא היא אך הצלחה,
 ; מאווייך. את תספק
 1 מהתרגשויות־ הימנע
 ו* וית- ילך מצבך סרק.
אימפולסיבי. להיות תפסיק בקיץ. תבהר

¥ ¥ ¥!

עצ את תמצא השבוע
אינטלקטו מבחינה מך

 חדש עולם בפני אלית
 ידעת כה שעד ומרתק,

מ רק אלא קיומו על
 כושר בספרים. קריאה

האינ שלך, החשיבה
לר והצימאון טואיציה

אצ נמצאים דעת, כוש
 חש אתה בשיאם. לך

 דחף של בהתעוררותו
 הכתב על להעלות ליצור, ללמוד, פנימי

לסי לך גורס זה כל רגשותיך. את
לז לך ומאפשר עצום, אישי פוק
ולהתעלות. ברבים קומתך את קוף

★ ★ ★

 — שקיבלת הבטחה
 כנראה, תקבל, תתגשם.

מ שהתייאשת מתנה
 מזל מבן ודווקא מנה.

צי לא ממנו תאומים,
ב התנהג לכלום. פית

 זה לבת״זוגתך, חביבות
 של בסופו לך ישתלם
 במסעות הרבה חשבון.

 מגוריך למקום מחוץ
שהר מה את ובזבז
 בסף לעתיד. לדאוג מה לך אין ווחת.
 בהיר״עור, אתה אם לזרום. ימשיך

 הבריאותי. בשטח השבוע להיזהר עליך
הרפת השבוע צפוייה לכהי-העור אך
והחברתי. הבידורי בשטח מעניינת קה

ז ז ז

מת שלך החדשה השנה
 מזליה את לקרום חילה

וה הכוכבים החדשים.
 עליך, מביטים מזלות

 אך טובה, מעין מגבוה,
 אי־ לך, מוטב קונדסית.

 לבדיחות־ לתת פוא,
כר בך לעשות הגורל
 לאבד, לא אבל צונן,
 חוש את כדי־כך, תוך

שלך. הפרטי ההומור
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בספסמבר
22
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 רב, זמן מזה לך המציקה אישית בעייה
 אדם של בעזרתו תיפתר

 השכר שאלת לך. קרוב
ה פני על שוב תצוף
ל תיכנע אל — שטח

 על וסמוך סחטנות,
 במישור שיפוטך. כושר

 תיתקלי — הרומנטי
באו מאזניים, בת את,

 לחלוטין צפוי בלתי פן
 לו עקרב, מזל בבן

 רבה השפעה תהיה
חייך. המשך על

¥ ¥ ¥1
 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני

בטבע, מרגוע למצוא
ובד חדשים, באנשים

 שבוע זהו יפים. ברים
 מוקדש לחיות שצריך

ול לעבודה :חצי-חצי
להסתכ בייחוד בילוי,
 בתערובות ביקור לות,

תש אם בזח. וכיוצא
ל הזמן בל את קיע

 התחומים משני אחד
 תמשיך אם תינזק. —

לך. לזקוקים נזק תגרום — לדאוג
¥ ¥ ¥1

 בבת״ תיפתרנה בעיותיו שכל תצפה אל
 הקרוב לאדם תן אחת.

 מספיק זמן לך, המסייע
 במשימתו. להצליח כדי

 ישתפר, הכספי מצבך
 עין לפקוח תיאלץ אך
 רואה אתה שותפיך. על
 דגלה כנושא עצמך את
 המוחלטת, האמת של

באמי מתחשב ואינך
 נהג אחרים. של תות

בר אותו בזולתך. הבנה
 התעלם — בקביעות להקניטך הנוהג נש

ש לכך תביא זו תגובה לחלוטין. ממנו
הכר. ללא תשתפר התנהגותו גם

¥ ¥ *

9 1 1 1 ייז1י*
הופ כה, עד שגברו ובאב-הלב הלאות

רו אתה לסיוט. כים
ה מכל להשתחרר צה

 אך הקטנות, טרדות
 מן לצאת מצליח אינך

 כאלה במיקרים הסבך.
פעילות, מפסיק אדם
כו אוגר בשקט, יושב
 מסתבך ולא — חות

 לגבי אמור זה הלאה.
 פחות לא לב ענייני
אחרים. עניינים מאשר

¥ ¥ ¥
 ישאו מעבידך בעיני חן למצוא מאמציך

המחמאות השבוע. פרי

את לסחרר צריכות
ה י תהססו אל — ראשך

משכו־
ז־ו־רררו־ד

העלאת
1ר ח נע

לדרוש
רוה* רד ר־ 0^3223
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מרגוע.לך

 ניתן השכר, הקפאת
 לך יציעו אם לעוקפה.

ש דעי השבוע, חברות
 בעיקר רציני, זה אין
 קשת. או אריה מזל בן

 תביא אהובה אשה
¥ ¥ • ¥

לירי גרמה רק לחו״ל האחרונה נסיעתך
 האנשים בהערכת דה

 נסיו- אליך. הקרובים
 לשפר הנואשים נותיך

הציבו תך תדמי את
בג בתוהו עולים רית
 אליה הבדידות לל

חו עצמך. את הכנסת
 בענייני- הצלחה סר
 השבוע את יאפיין מין

עוג״ לך ויגרום לגביך
אי תכירי נפש. מת

רבות. לך שתעזור אינטלקטואלית שיות

■ £35963■

טלוויזיה
ם י י מ י מ

 שבא הקצין
למשול

השבוע: נשמע
 כ־ שנבחר הזה תדמור היהושע זה ״מי
 עליו שמעתי לא הטלוויזיה? על ממונה

 אותו?״ בחרו הם למה פעם, אף
 עליו!״ שמעו לא הם גם בסדר. ״זה

 סגן- של מינויו החלטה. זו החלטה
 הטלוויזיה, על כממונה )37( תדמור אלוף

 באדישות. הטלוויזיה עובדי בין התקבל
 במידה שהיו הקודמים, לממונים בניגוד
אי תדמור אין מוכרים, יתרה או פחותה

התעניי הטלוויזיה עובדי מפורסמת. שיות
 עתיד מי עם פרטים, ולאסוף לדעת נו

עסק. להם להיות

תדמור ממונה
? יודע מי ? מכיר מי

 קפדן, הוא תדמור כי ללקט הצליחו הם
מק מצנזר עצמית, הערכה בעל נוקשה,

 סמנכ״ל של לכיתה) (חבר טוב וידיד צועי
כ שהוא צוקדמן, ארנון השידור, רשות

ה עובדי מצד חורמה למלחמת יעד רגע
בטלוויזיה. הפקה

 ה־ שחם, נתן הוא בצמרת שלו הגיבוי
 ומה השידור. רשות ליושב־ראש מישנה

 אחרת, תמנה מכל יותר אולי שחשוב
 אי- שגומרים מה הטלוויזיה: עובדי בעיני

החלטה. זו שלו החלטה גמור. זה תו
הצב המידרשה מפקד שהיה מי תדמור,

 שנת מאז וכיהן בירושלים, לחינוך אית
 בצה״ל, ראשי חינוך קצין כסגן 1967

 על אחת. לשנה לטלוויזיה פצה״ל הושאל
 :התחנה עובדי בקרב השבוע התבדחו כך

ולל לעניינים להיכנס לו יקח שנה חצי
 הוא השנייה השנה בחצי הבעיות, את מוד

יצטר אחר־כך האנשים. את להכיר ילמד
לצה״ל. אותו להחזיר כו

 עובדי בדיחה. רק כמובן, היתה, זו אבל
 לפי החדש הממונה את ישפטו הטלוויזיה

 עליו. השמועות או עברו לפי ולא מעשיו
 לראות ובתקוות, בחששות ממתינים, הם
בהם. למשול שהועד האיש של טיבו מה

במוות
ס  רביעי יו

השחור
ה למהדורת שהמתינו הטלוויזיה צופי
 את עצרו שעבר, הרביעי ביום חדשות

שוד לא לכך, הקבועה בשעה נשימתם.
 משהו,״ קרה ״ודאי החדשות. מהדורת רה

 פרצה ״אולי לזה. זה המשפחה בני לחשו
 שוב להודיע רוצה ספיר ״אולי !״מלהמה

חשוב.״ משהו על
 תשע של באיחור כשהופיעו לבסוף,

 על אורגד אריה הקריין של פניו דקות
 המדינה כל את מתחו כי הסתבר המסך,

 שנת פתיחת על חדשות סרט להראות כדי
הלימודים.

1775 הזה העולם


