
האם
 מאמינה את

 מה לכל
קוראת? שאת

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

 טמפקס. בטמפוני להשתמש
למשל:

 סינות ירא
 תהנושות ודא
 חגורות ייא
ח י ו ווא

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

 לא שלעולם כן
 ריח שום ייווצר
 ללא לוואי.

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

 לא דבר ושום לו...
 הטמפונים ייראה...

 בקלות נשטפים והשפופרות.
 בית־השימוש, באסלת

בעיות. ללא
 כך סתם תאמיני אל אבל

 למיליוני או להכחותינו,
 בהם. המשתמשות הנשים

 נסי בעצמך. החליטי
החודש. טמפקס טמפוני את

7>ט/ק^/
פנימי לשימוש סניטרית חמה
 זבתסרוקיות מרקחת בבתי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעונינות מובחרות.
 בבולי אג־ 54 ישלחו הסברתי וחומר
 אימפקס אינווסט היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב תדאביב, בע-ם.

36
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 שאתה הגדולה צרתך
אפי מוכן המון, רוצה

 אך כך, לשם לסבול לו
 עד ללכת יודע אינך

 שצריך. מתי הסוף,
הז בידך תיפול השבוע
 על להתגבר דמנות

תח אם ן זו חולשתך
 מי הפעם, אותה מיץ
 יעלה שוב מתי יודע
 דרך על לעלות בידך

 נפנס אתה חיי-האהבה, במישור המלך.
 ככל ונגוס טעם גבוה. להילוך החודש
 את, גם אחת. פעם רק חיים שתוכל,

עבורך. רומנטי יהיה השבוע טלה, בת

׳¥ ¥ ¥

חופ שאת משום דווקא
ובל־ בהשקפתך, שייה

במעשייך, תי־קשורה
 אותך לתפוס מאוד קל

או לחייב או במלכודת
 שאינך מה לעשות תך

אומ מביא, זה רוצה.
ולאפס־ לאוזלת־יד נם,

 אבל — מצידך מעשה
 הצרות בכל רוצה מי

שתח מוטב לכן ? הללו
 מתוך באמת, רוצים אתם מה איתו יחד שבי

 הסכמה אי לפחות או הדדי ויתור
לכם יחסכו ברורים דברים הדדית.
ירוק. לבשי מצננת. הישמרי צרות.

¥ ¥ ¥■
■ ואתה בהצלחה, זכית  

 בעוד לזכות עתיד
 הדימיון כי זכור כמה.

ל חייבים והמקוריות
חר לרגליך, נר שמש

 הזהירות מן יותר בה
 עם הקפדני. והתיכנון

מ תתעלם אל זאת,
 לא ודאג הרגע דרישות

ידי עם לחינם לריכ
 רכישות ומתחריך. דיך

 לעבודתך, הדרושים דברים או ציוד,
 תאומים: בת השבוע. מאוד, כדאיים
 על והשחרחר הבהיר על הכהה העדיפי

לאופייך. המתאים משהו לבשי הג׳ינג׳י.
¥ ¥ ¥

מג אתה מאוד. משונה
 לבני נהדרת הבנה לה

 האחת גם השבוע. אדם
לי את שפכה שפגשת

 מדי סהר בפניך בה
 הקצר לזמן בהתייחס

ובמק מכירים. שאתם
 חוסר מגלה אתה ביל

 הרשמיים לנציגים הבנה
 ומוצא והסדר החוק של

 איתס מסתבך עצמו
 תניחי אל בכך. במה שהתחילו בדברים
 את מנוחתך. את להפר הסמויה למתחרה
 עוד לה. שמגיע ממה יותר לה מייחסת

לדאוג. מה לו היה שלא למסקנה תגיעי
¥ ¥ ¥1

 — כמו מאש היזהר
ה בו שבוע זהו מאש.

ה במחיצתך שריפות
 להיות עלולות קרובה

 מכל מסוכנות יותר
 תאונות גם אחר. דבר

 או עיסוקך אל בדרך
 הנמנע. מן אינן ממנו

 שהוא תחשבי :לביאה
ל אך אותך, מכריח
 הוא דבר של אמיתו

 הכמוס. רצונך את להפעיל יודע פשוט
יודעת. שאת לדעת לו אסיר אך

מעליך, והוסרה

—
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חאזנ״ס

 שעלתה הגדולה העננה
ל לו מאפשרת עדיין

 החופשיות במלוא זוז
 לבני־מזל־טלה הרצוייה

 דע כן על אופיניים.
 בשקט, הכל את לקחת

 וללא יחסית, בשלווה
 של שבוע זהו חיפזון.
 זכרון, ושל תיכנון
 עבודת־בית של שבוע

 ביצוע־חוץ. של ולא
ביתך. את יפקדו ידידים

¥ ¥! ¥
 לחברך. תעשה אל — עליך ששנוא מה
 מוטב בילדותך, זאת אותך לימדו לא אם

עכשיו, זאת שתיזכור
מל היטב. זאת ותשנן

ל עליך השינון, בד
ב זו חיים אמת יישם

 עם ליחסיך הקשור כל
 התולה הצעיר חברך

 והמעריצך תיקוות, בך
ממש. הערצה־עיוורת

 כמו אליו תתייחס אל
 וחדל נחות־דרגה אל

לו. להציק מעכשיו כבר
¥ ¥ ¥1

 בקפדנות תתכנן אס לך, יזיק לא בכלל
 את ותשמור — העיסקי פועלך המשך את

בל לעצמך תוכניותיו
ל זקוק אתה אם בד.

 משפחה קרוב — כסף
מבו אשה אפילו או

 ממון על עדיפים גרת
לכ לך שמוגש מבחוץ,

 הטרדות כדי תוך אורה
 את אס יותר. קטנות
מו — באהבתו רוצה

לכאו שתתענייני, טב
באחרים. גס רה,

¥ ¥ ¥ 1

1עקו

קשת
בדצמבר 20 ־ בנובמבר 1{

 את הממזג שבוע זהו
ה־ חייו של המיסתורין

 וכמה כמה עם רוחנים
ביו מוחשיים הישגים

 במה טוב, שבוע תר.
להימורי־טוטו־ שנוגע ^

|1111 או לעיסקי־מניות ופיס, 1
■2* *11*]!,6 ה זהו להימורי־אהבה. 1

להי מוטב בו שבוע
 עם מאשר זרות עם פגש

 בו מוכרות, ידידות
 ולטייל ידועים, לא בשבילים ללכת כדאי

 הפגיעים אלה מוכרים. כל־כך לא במקומות
השבוע. במיוחד, נא יזהרו :בליבם

אתה המשפחה. בקרב מצויין מצב
קטנה. למתנה בקרוב לצפות יכול

דןןן1ד,

¥ ¥1 ¥1
 לא גדי, בת שלך, חאהבה חיי במישור

תידחי אל מרעישים. שינויים יחולו
ה מחזרך את בגסות
שאינך למרות נלהב,
משי כל כלפיו חשה
 לעשות לזמן תני כה.
 שהר- או ;שלו את

 בכל תשתנה גשתך
יתייאש שהוא או זאת,
למרות גדי, בן ממך.

נו אתה הנוח, אופייך
פרו להתפרצויות טה

בידיים. עצמך קח עות.
¥ ¥ ¥>

 בעבר, מאשר יותר תידרש, שעזרתך נראה
 חסרי־ דברים, כמה לאחרים. לסייע כדי

 יפה. יעלו לא חשיבות,
הקשו דאגות צפויות

 העבודה. במקום רות
 ״האס :שהשאלה נראה

הדבר את עושה אני
 שתטריד היא הנכון?״

תיאל במיוחד. אתכם
ה בתכונות להיעזר צו

 מזל לבני אופייניות
יושר. סבלנות, דלי:

עדזודס^■ ■יח•

¥ ¥ ¥ 1

 אם אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נו,
 על־ עלייך המצווה כל את עושה את

הבו או ממונייך ידי
 הס- יבוא — שלך סים
 שכרך על (בזמן) סדן

ובהתקדמות). (ביוקרה
 לשבוע עד !תבזבז אל

 לקמץ חייב אתה הבא
ובהחלטות. בהוצאות

תקו זוהי זאת, לעומת
 להגות מצויינת פה

 דברים לחשוב תוכניות
אדום. לבשי חדשים.
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במרחב
הפידא־ון

 ״פתח״ אנשי
♦ נכנעו♦♦ לא

ו הירדן, את פתח אנשי עברו מדוע
צה״לז לכוחות התמסרו

הישר בזכרון חרותות המאורע תמונות
 את סימלו הן כאחד. והפלסטינים אלים

הפידאיון. של והצבאי הפוליטי הכישלון
 מצא להלן) (ראה למוסקבה צאתו ערב

האמי ההסבר את סוף־סוף עראפאת יאסר
לתופעה. תי

 לשבועון שנתן בראיון וחוסיין. צה״ל
 נאלצו ״כוחותינו עראפאת: הסביר מצרי,
 להצטרף כדי (מערבה) הירדן את לעבור

 הכבושים... בשטחים שלנו הבסיסים אל
מהם...״ כמה לאסור הצליחה ישראל

 לשטחים לעבור הכוחות את אילץ מה
 עראפאת: השיב כך על גם ן המוחזקים

 בין ההדוק שיתוף־הפעולה אותם אילץ
חוסיין. צבא ובין צה״ל

 ישראל עם הגשרים בסביבת ״האזרחים
 קו־ הצבאי הסיוע אח עיניהם במו ראו

ה ואת חוסיין, למישטר ישראל הגישה
הפתוחים.״ הגשרים דרך שעבר נשק

 בישר גם עראפאת קדאפי. אמר כה
ל פלסטינים רק יוכלו לא להבא, חידוש.
 המסוגל אדם כל פתח. לכוחות הצטרף
בברכה. יתקבל נשק, לשאת

 מסכים,״ ואני קדאפי, הנשיא זאת ״הציע
 את להפוך חייבים ״אנו עראפאת. הודיע

כל־ערבית.״ למהפכה הפלסטינית המהפכה
 יחזק לא אם לקדאפי. לשמוע תמיד כדאי

ל כסף יוסיף זה פתח, שורות את הדבר
 של המלאה הקופה מן האירגון, מימון

הלוביים. תמלוגי־הנפט
על ״משא-ומתן

פלסטינית״ מדינה
 משא־ומתן במוסקבה ניהל עראפאת יאסר

המע בגדה פלסטינית מדינה הקמת על
!עזה וברצועת רבית

 הכפוף לבנוני, עיתון יצא זו בהאשמה
 הוא היותר־קיצוניים. הפידאיון להשפעת

 נסיעת של האמיתית מטרתה שזוהי טען
 מנהיג כי הסובייטים. לבירת עראפאת

 כפול: מישחק העיתון, לדעת מנהל, פתח
ב הפלסטינית המדינה תוכנית את מגנה

 מנהל ואף בחשאי אותה מקבל אך פומבי,
משא־ומתן. עליה

 זו חמורה האשמה שדום♦ של קנוניה
 הרכב שעורר הזעם מן השאר, בין נובעת,

 למוסקבה. שיצאה הפלסטינית, המישלחת
 ולא פתח, אנשי היו חבריה כל כימעט
 האירגונים של אחד נציג אף בה שותף

 העממית החזית פלגי כל יותר. השמאליים
הוחרמו.

 במישלחת, צורך היה בכלל מדוע כן, אם
 אל־הדף. חבש, ג׳ורג׳ של עיתונו שאל
 אל־סאדאת אנואר עם נפגש עראפאת הרי

 לקבלת ואשר למוסקבה. יצא שזה לפני
 באמצעות להשיגו ניתן הרי סובייטי, נשק

 ב־ צורך ואין ואלג׳יריה, סוריה מצריים,
מישלחת.

 מדינית היתה המישלחת שמטרת מכאן
ו מוסקבה בין קנוניה מתרקמת וסמוייה.

 כך לשם שלום. של פיתרון להשגת פתח,
ה האירגונים את תחילה לשבור רוצים

הפידאיון. שבמחנה שמאליים
 ש- נראה למוסקבה. רמלה מכלא
 הסערה, בגבור כי פרי. נשאו ההאשמות

 הפעם נוספת, מישלחת מוסקבה הזמינה
הסוציאליסטית״. ״החזית של

 שהיה קובעה, תוסיר המשלחת: ראש
מכבר. לא ושוחרר בישראל אסיר
 לשחוט עת

לשחד ועת
 לפעול ממשיך חוסיין המלך מישטר

השחי שבמקום אלא — הפידאיון לחיסול
:השאר בין אחרות. שיטות עתה באו טה,

 הירדני בכלא העצורים הפידאיון •
 להשמיץ כדי הירדנית בטלוויזיה מופיעים

 לנטוש לחבריהם לקרוא אירגוניהם, את
המלך. לצבא ולהצטרף האירגונים את

 לפידאיון מסדרת הירדנית הממשלה •
 הפרסי. המיפרץ בנסיכויות מקומות־עבודה

ש בשבוע האירגונים. את שיעזבו בתנאי
 לנסיכויות פידאיון־לשעבר 935 יצאו עבר

 נצטוו ירדניים, דרכונים קיבלו הם הנפט.
 שידאגו הירדניות, בשגרירויות להתייצב
בעבודה. לסידורם

ה העולם 1783 הז


