
 פעם לך קורה
כזה? יזם ןי0

 מתעוררת את
נהדרת. בהרגשה

ה זורחת, השמש
ו כחולים, שמים

 תכניות המון לך יש
לבילוי. נחמדות

 שאת לפני עוד אבל
— מתחילה בכלל

 1 ווסת מקבלת את
 בתנאי כלום. לשנות חייב לא ■ה
 טמפקס בטמפוני משתמשת שאת

 נועדו הם הרי כי כך. כל הנוחים
 טמפקס טמפוני פנימי. לשימוש

 שאת לאן מפריעים. אינם לעולם
 מתכננת שאת מה וכל ללכת, רוצה

 ושאננה. בוטחת עצמן תרגישי לעשות,
 לא דבר שום ;שתבחרי מה כל לבשי

 אינו ריח־לוואי ייראה.
 לא איש ;להיווצר יכול
 שימי פשוט, לנחש. עלול

 — בארנקך כטלאי אחדים
 לכסף,~מפתחות מקום בו נשאר עוד

לדרך. וצאי — ושפתון
יתקל נהדר שיום תתני אל לעולם

 טמפוני החזיקי שלך. הווסת בגלל קל
 נשים מיליוני הכן. במצב טמפקס

משתמ הן כן, עושות ארצות 118ב־
 מאשר יותר טמפקס בטמפוני שות
ביחד. הטמפוגים שאר בכל

 ת1קי1ובתמר מרקחת בבתי להשיג
 דונסאות בקבלת המעתיתת מזבחרזח.

 בבזלי אג־ 54 ישלח! הסברתי םר1ת1
 אישסט־אימפקס היבזאגים אל אד1ד [
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בי על חושב אתה אם
ב קצרה חופשה לוי

 הזמן זה הקרוב, עתיד
ה את לתפנן המתאים

 מעשי. באופן פרטים
 לחופשה שתצא מוטב

אנ קבוצת בחברת זו
 ותניח מצומצמת, שים
ה- מלאכת את להם

 ־ התא- וקביעת תיכנון
ש רשמי מכתב רין.
יגרום השבוע, בסוף לקבל עלול אתה

מיידית. כספית מבחינה אי״נעימות לן
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ולהי לשוב לך רצוי
 הישנים ידידיך אל צמד

לחברתו. המתגעגעים
יותר. טוב תרגיש לידם
חילו־ את לשכוח עליך

בי שאירעו קי־הדיעות
 ידידיך לאחרונה. ניכם
 שחסר ביטחון לך יקנו

טרו בימים מאוד לך
 הזמן הגיע אלה. פים

 ממקום לנדוד שתפסיק
עתידך. על חשוב י.
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 מתאכזבת את אם

 — ב׳ או א׳ ביום מאוד
 ולא בזה, שרצית זכרי

 בסיסי דבר שום עשית
 הדבר. את למנוע כדי

אי שוב שפגשת האיש
 אלא בפיך משאיר נו

 זכרי אפר: של טעם
 יכול איננו הוא שגם
ש מה אלא לך לתת
 אל לתת. לו מרשה את

טיו לערוך הרבה, לבלות לצאת תהסס
 הופעתך במכונית? רצוי ארוכים, לים
לברי מרכזית חשיבות בעלת היא

פאסון. שמור השבוע. ולמצבי-רוחך, אותך

★ ★ ★

לך. מחכה נפלא שבוע
ההול ביחסיך בייחוד

 עם ומשתפרים כים
 שהחליטה בת־זוגתך

איתד. בסדר להיות
 בזרועות אותה קבל

הפי במישור פתוחות,
כשו מתנהל הכל ננסי
 אתה לבזבז, המשיך רה.
לז עומד וכה כה בין
 בסכום אחת בבת כות

 בנאמנות לעבוד המשך כסף. של ניכר
 את מעריכים שלך הבוסים ובמסירות.

 שבוע מצפה סרטן, בת לך, זה,
זה. את נצלי תענוגות. רצוף שכולו
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ה כוכב עומד השבוע
 להיכנס אורנוס לכת

 מעורב השפעה לתחום
ה שלך. בהורסקופ

צו לך המצפה תקופה
והסתבכו לבטים פנת
והת אחד, מצד יות

 תלולה נפשית עוררות
 בהדרגה שני. מצד
 אינן כי למסקנה, תגיע

 וחי- ממעשיך מרוצה
 רבות סיבות לן שיש למרות בעבר, שגיך

 לעריכת הזמן את נצל בהם. להתפאר
לג בידך יעלה ואולי נפש, חשבון

זו. מיוחדת להרגשה הסיבה את לות
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הגו השבוע — ועכשיו
 התכוונת כה עד רלי.

ה הקרקע. את להכין
 להלום תצטרכי שבוע

 הוא הברזל עוד כל —
 הולם חברתי מגע חס.
 בייחוד תוכניותייך. את

השבוע, בסוף ה׳ ביום
החדש. הירח גס שהוא
 אם תעשי טוב אבל

יתר־על־ תסחכי לא
חברו על לא ובייחוד אחרים על המידה

 סומכת אינך בחורים על יותר. הטובות תייך
 תתפלאי מהם, שאחד למרות וכה, כה בין

מהאחרים. יותר ונאמן מהימן הוא לשמוע,

ומו עסקים בעיות כמה ייפתרו א׳ ביום
הי מכל1 שתימנע ' טב

 עד סיכון־יתר או מור,
 גס כדאי השבוע. סוף

 על היטב שתשמור
ב ושתנהג בריאותך,

 עשוי לב גילוי זהירות.
חמו הבנה אי ליישב

ב שלא שהתעוררה דה
 של יהירותו אשמתך.

 מרגיזה לעבודה חבר
מאזניים. בן אותך,
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 מס־ את האחד. את אותו, פוגשת את

 אותו לאבד עלולה את איתו. תכסכת
השבוע. שבסוף ג׳ ביום
 לטיול לצאת נהדר זמן
טו חברה או חבר עם
 טוב יותר עוד זמן בה.

הנעלם, את להכיר
 להרפתקות להיכנס

 שטויות לעשות קלות,
 לא להתפרק. ובכלל,

 לעסקים מתאים זמן
 הרות- להחלטות או

 ל- צווי״המזלות, גורל.
בג לבשי !השתעשעו :השבוע בני״עקרב,

 מ- הימנעי כן כמו עליזים. בצבעים דים
 מאליה. אליך שתבוא רעשנית, פירסומת
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בעניי לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה

 לעבודתך הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 לזמן עשוייה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

 רווק, אתה אם מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עס לעתיד. אשתך את

להא תתפתה אל זאת,
 במקום, שהותך את ריך

 הפתעה שרק מכיוון
ובהחלטיות. רב במרץ פעם לה. תקסום
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 פשוט הוא אותן. מרמה לא שלך השותף
 מוטב החיכוכים. לכן כמוך. ומרוגז עצבני

 יותר להיות שתנסה
 לא דבר שום ותרן.
בסוב התייחסי בוער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס ותשתדלי
מי או שלך, השכנה

אלייך. המקורב שהו
 הרווקים דלי בני כל

הש להיתקל עשויים
בש במיכשולים בוע
 אך הרומאנטי. טח

 הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל
¥ * ¥

 המיקצועי במאבקך חדש פרק פותח ד׳ יום
 לפני מסביב להסתכל תדע אם האישי. או

 את לשקול שתקפוץ,
 ולא האפשרויות כל

 להתנגשויות להיכנס
 סיכוי לך יש — מקרוב

 פגישה לכת. להרחיק
 שיער בהירת נערה עם

 לבחירה אותך תוביל
להח תצטרך מביכה.

 אחרת ומהר, — ליט
רו הזדמנות תפסיד

 מאוד. גדולה מאנטית
 המידה. על יתר השבוע מלהסתכן היזהר
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 הבל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא

 אתה — מסובך ממצב מוצא אין ושוב
 הכל אחר. לאדם הופך
 בלי חלק, בנקל, נפתר

 בו שבוע זהו בעיות.
 תרבה אם תעשה, טוב

ב חברתיים, בקשרים
 עם ובפגישות בילויים,

הש המינים. שני בני
במיק־ ,היזהר אן תזף
 הנשימה דרכי על צת,

 לבשי דגים, בת שלך.
תכלת. בצבע בגדים

ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

ר ו9 א רו  בפב
ס 20 ר מ ב

במדינה
תל־אביב

 - קצר תענוג
לפשע וחזרה
 תל־ לאחרונה הצטרפה מה, לתקופת

 לא בעולם הגדולות הערים לשורת אביב
 ובקצב בליכלוך בצפיפות, בהמולה, רק

 שהיה בתרבות גם אלא הקדחתני, החיים
 מה לתקופת אך לתושביה. להציע בידיה
בלבד.

 — אמנותית מבחינה — טובים סרטים
 יכולה גדולה עיר שרק יקר, תענוג הם

 קהל להימצא יכול גדולה בעיר רק להציע.
 כלכלית מבחינה שיצדיק מספקת במידה

הקרנתם. את
 קולנוע הנושא על עלה בתל־אביב,

 דן, מלון מול החבוי הקטן, הקולנוע פריז.
המז בקצב זהויות קיומו בשנות החליף

 בית- סתם היה בראשית נמלט. עבריין כיר
ורי עשן מלא צפוף, קטן, רע. קולנוע

 מלא היה בהם הנדירים במקרים טחב. חות
 בשום יכו אינך כי גילית מקום, אפם עד

ה הבד. על המתרחש את לראות אופן
ול לוותר עליך שהיה כך הוצבו כיסאות
 נקע ולקבל להישאר או המקום, מן הסתלק

בצווארך.
 פריז התמחה זו, פרה־היסטורית בתקופה

ה אוכלוסיו ז׳. מדרגה מערבונים בהצגת
תי תלמידי בחופשה, חיילים היו קבועים

פושטים. וסתם צח אוויר חובבי כון
 הפד הבא בשלב לקטינים. גן־עדן

 המער־ על ויתר הוא גרוע. לקולנוע פריז
 ופשע. במדע עוסק החל התמימים, בונים

 באנטומיה בעיקר התמחה המדע בתחום
 כלל. בררן היה לא הפשע בתחום הנשיית,

 אי זו: בתקופה להצלחתו חשוב טריק
 הפך המקום המותר. לגיל הסרטים הגבלת
 בתעודת- צורך היה לא לקטינים. גן־עדן

 שחוייב כל מודבק. בשפם לא ואף זהות
קופה. כרטיס היה בכניסה להציג הילד

 לא בעין זו הצלחה על הסתכל החוק
אוס היו הנוער מיפלג של ניידות יפה.
 ה־ חוקרי האולם. מן הזאטוטים את פות

 עדות להגיש אותם משכנעים היו מיפלג
 הגבלת אי־פירסום על בעל־הקולנוע נגד

 מה על מפחד שרעד הרך, האפרוח הגיל.
 ראה, ערומות כמה כשתדע אמא תאמר
 בתולדות נוספת תקופה נגמרה כך נעתר.
פריז.

 החליטו העסק בעלי למוטב. חזרה
 ומכוערים, רעים להיות כבר הספיקו כי

 וכך, טובים. להיות אלא להם נותר ולא
ה הטבעיים ונתוניו השחור עברו למרות

הקול באפר לפנינה פריז הפך עלובים,
לעבר גם כי שהוכיח השינוי, בארץ. נוע

תו אחריו גרר תקנה, יש מועדים יינים
 על־סף שעמדו בו׳זי-קולנוע, דומות. פעות

 לסיני להפוך הם גם ניסו פשיטת־הרגל,
מטקים.

 יכול בו קולנוע פריז היה ארוכה תקופה
 סרט- תמיד לראות סרט־טוב שוחר היד,
 התל־אביביים, הצופים מן רבים עבור טוב.

בפריז. נתגלו וגודאר, כברגמן במאים
 פריז עומד עתה למהדרין. אווילות

 מספר בו הוקרנו לאחרונה לסורו. לחזור
 זה שם נראו לא כמותם אוויליים, סרטים

רב. זמן
ה לצופה ניתן למשל שעבר בשבוע

 של הזיבורית מפאר בסרט לחזות מאוכזב
 קולנועי- שאר בעוד צ׳ינה־צ׳יטה. אולפני

 מערבונים להקרין ממשיכים בעיר הזבל
 בהכרזה: פריז יצא מקור, מאותו איטלקיים

 סא- את לכם שהביאה מ.מ.מ., ״חברת
הערפ פולנסקי, רומן של טירת־האימים

 — האימים סירטי במסורת ממשיכה דים,
האימה. בצל

 אפילו המסורת! ואיפה פולנסקי איפה
ה קיבת בעל והטוב, הזקן פרנקנשטיין

 צלחת למראה בחילה נתקף היה ברזל,
זו. ותפלה גדושה ספגטי
 בפריז תוצג בקרוב ההתחלה. רק וזו

 היא הזוועה הפעם, נוספת. יצירת־פאר
 עטירת נקבה וכוללת טהורה, אמריקאית

ההור מאוהבים, גימנזיסטים ושני עטינים
 דמויי- במצתי־סיגריות אחיו את איש גים

אקדחים.
ה ההתפתחות את להסביר אולי אפשר

 שהעבריין הידוע הפסיכולוגי בכלל חדשה
 שהסבר אלא הפשע. למקום תמיד חוזר

 ה־ ואלפי מאות את לנחם כדי בו אין זה
 שתקופה הטוב, הסרט שוחרי תל־אביבים

עוד. ולא — קצרה להנאה זכו קצרה

1779 הזה העולם


