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ם׳ איחולים  אחת את לבביי
ת הנערות ממליוני  הפיקחו
בטמ להשתמש כדי מספיק

 תוכלי כך, טמפקס. פוני
 ומכל בחודש יום מכל ליהנות

בשנה. חודש

המיו טמפקס, עסטמפוני
 כל אין פנימי, לשמוש עדים
 אין נעים. בלתי לריח דאגה
קם כיצד בעיה  לאחר לסל

ת נשטפים (הם שמוש  בקלו
 חבילות, בעית אין באסלה).

מפקס טמפוני כי  קטנים ט
 לתיקך להכניסם כדי דיים

לכיסך. או
תר טמפקס טמפוני עם

 בעצמך בטוחה בנוח, גישי
 מה הבדל ללא וחפשית,

 וזה — תלבשי או שתעשי
ם. בכל  מקו

תי את מ קד ת ה
)א?![-

בנייני לשימוש סניטרית הגנה

 טמפקס חגרת על־ידי רק מיוצרים
אנגליה. הוונט, גע״מ,
 בתמרוקיות מרקחת, בבתי להשיג

 בקבלת המעונונית בסופרמרקטים.1
 54 ישלחו הסברה וחומר דוגמאות

 :היבואנים אל דאר בבולי אג׳
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ת״א. ,54 ירמיהו רח׳
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 מאוד. טוב חטוב שמן
 אתה !חשש אל כן על

 דברים לעשות יכול
רע אולי, לך, שנראים

 :בת־טלה מדי. שניים
 הצבעונית חשמלה

 דווקא השבוע, היא,
הצ את שתבטיח זו

ה אלה ברבים. לחתך
 ול- לאלרגיות רגישים

ש מוטב מחלות-עור,
העומ אלו למרחקים. השבוע יצאו לא

 את לדחות להן מוטב — להינשא דות
 יותר הצעיר וחלקן לזמן־מה. התוכנית

גדול. העתיד עוד כי בלתי״מוגבל. לזמן —

ל עשוי החודש סוף
 בעל כיום לך התגלות

 הקשור בכל משמעות
הרומנטית. לפעילותך

 יותר לך שיש תיווכח
׳ששי־ ממה ידידי־אמת

 שימושיות מתנות ערת.
חיי־חב־ אותך. יפתיעו

 ונעימים עליזים רה
מבע דעתך את יסיחו

 שבוע היום־יוס. יות
דגים. מול בן עם התקשרות לחיסכון. טוב

 וחסרת־ עזה מריבה
לה יכולה לא תכלית

 אם כן, על דבר. ציל
 רסן באפשרותך, יש

וא _ תחושותיך את
ה המרירות את פילו

 ליבך. את ממלאת
מב גם חשוב זה דבר

זהו :רפואית חינה
 במיקצת, מסוכן שבוע

ל ולנוטים לחולי־לב
 חשוב אך רב לא כסף פנימיות. מחלות

מתנות. קני אותו. תבזבזי :לידייך מגיע

 את תקבל לא אתה אם
שותפיך. של עצותיהם

 להסיק תשכיל אתה
— מדבריהם מסקנות

 תזכה — עליהם ואולי
 חל זה נאה. בהצלחה
ד/ יום על במיוחד

הזה. התחלת״השבוע
 עליו הרומאנטי הקשר
 היה נדמה ואשר חלמת

— מנץ מתחיל כי לך,
 אל השבוע. באמצע למלוא־פריחתו יגיע

!בהצלחה נאותה. הזדמנות שוס תחמיצי

 ארוכה, תקופה אחרי
 ולי* איתה נפגשת שוב

 אתה בעיות. בנתם
 מוכן לא ושוב שוב

ה עד לב גלוי לחיות
יו שהיא למרות סוף
 פרט כל עליך דעת

ל עלול אתה ופרט.
 אתה כי כך, על הצטער
עמו לידידות מפריע

אפי ואולי וכנה, קה
דא מרבה נכסים מרבה מזה. ליותר לו

 קצת עם פינאנסי, צעד כל שקול גות.
בעסקיך. ברכה תראה ידידי, סבלנות

 השבוע הרבה כתבת
 אך עבודתך. במיסגרת

 עליך ששורה למרות
 מעדיף והיית המוזה
ל לכתיבה זאת לנצל
 את מוצא אתה שמה,
 נטייה עס שנון, עצמך

הכו חריפה ביקורתית
 ישר קצרות ומדבר תב

תר דאגה, אל לעניין.
בת השבוע עוד גיש

 הסובבת לחברה בגישתך שתחול מורה
לכתוב. המשך עבודתך. במיסגרת אותך
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 כדאי לא זה ב׳. ביום בייחוד בשקט, שב
 רצונך בגלל להסתבך
 ה־ גם לבלוט. הטיבעי

 האחרונים פירסומים
טו דווקא לך עשו לא
ב שתתרכז מוטב בה.

 ובענייני־ הלב ענייני
 היצירה במישור כספך.

 לחוש ממשיך אתה —
 אך מסויימת, בבצורת
 אס בך, תלוי השינוי

בהישגים. רוצה אתה
¥ ¥ ¥

 מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתך
 יודע אינך אך כך, לשם לסבול אפילו

 מתי הסוף, עד ללכת
 תיפול השבוע שצריך.

להתג הזדמנות בידך
זו; חולשתך על בר
ה אותה תחמיץ אם

 מתי יודע מי פעם,
 לעלות בידך יעלה שוב
במי המלך. דרך על

 אתה חיי־האהבה, שור
 להילוך החודש נכנס
שתוכל. ככל נגוס גבוה.

¥ ¥ ¥
 משני קשת מזל לבני מאוד טוב שבוע זהו

בעס הצלחה המינים.
 המשפחה. ובחיי קים

 החמים הימים את נצלו
 הארץ. ברחבי לטיולים

 בן עם מיקרית פגישה
 תישא מאזניים, מזל

בע טובות תוצאות
בינ אך הרחוק. תיד

 עצמכם את קחו תיים,
 וצאו תרמיליכס ואת

הטבע. בחיק לבלות
¥ ¥
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 בפח, ליפול יכול אתה בו הזמן עכשיו
 שלך הקשרים כל על תשמור לא אם

פע אלף תשקול ולא
 נכון הצעה. כל מים

באו־ הרפתקן שאתה
 שאתה גם נכון פייך.
חדשים, לדברים זקוק

 כל אותך שילהיבו כדי
 אי- אבל מחדש. פעם

ה׳ יום להגזים. אפשר
 מבחינה מסוכן הוא

תחיה אל :כלכלית
השבוע. דווקא בזבזן

★ ★ ★

 ביחסך אותותיו את נותן העגום רוחך מצב
 כי יודעים אינם הם במגע. איתך לבאים

 מוצדקת- סיבה לך יש
 ממורמר להיות מאוד

 גס הס ולכן ועצבני,
 לשאת מוכנים אינם

 או התפרצויותיו את
 גערותיך. את לשמוע

 בחרת לעבודתך, ביחס
 הייה הנכונה. בדרך
 מבלי לוויתורים, נכון

תצ אז עצמך, להשפיל
שלך. על עמוד ליח.

★ ★ ★

 בתכ״ הזמן כל מסתבך שאתה איך מוזר
 אהוב היה זה כל כאילו ז לא כי־הזולת,

 כן, לא תככים, שונאים אתם אבל עליך.
ה את נו, ז דגים בני

ייש זה נגלה. לא סוד
 לעומת בינינו. אר

 להתרענן כדאי זאת,
טיו או נסיעות במעט
 שלך הבריאות לים.

:דגים בת חשובה.
— עצמך על שימרי
ממח הישמרי בייחוד

 בעיקר מידבקות, לות
ציבוריים. במקומות
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במדינה
צנזורה
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 חשופים ישבנים חמישה עושים מה
 תל־ תושבי של המקודש למוסרם למשעי
אביב?

 זאת. יודעים אינם ודאי עצמם התושבים
 הינם הישבנים כי שהחליט, מי יש אך

חטאת. כל אבות
 בתל- אלנבי קולנוע התהדר שבועיים

 לסרט חשופה פירסומת בכרזת אביב
 חמשת הראו בשלט בצבא. ארטיסטיס

 קצב להקת חברי הסרט, של הכוכבים
 ללא ישבניהם, את שארלו, בשם צרפתית

ותחתון. כחל
 לראות תל־אביב ק״ק תושבי יכלו כך

 בגודל אמיתיים ישבנים ליצלן׳ רחמנא
בבית. ראי להם שאין אלה גם טיבעי.

 סתם הוצב לא בפומבי שהוצג הפלאקאט
קפריזה. בגלל כך

המספרת הסרט עלילת על רמז הוא

בלי ארטיסטים
— יש מה

<7
עם ארטיפטים

? מתחת —

שלומיא חמישיית של הרפתקאותיהם את
 מהצבא להשתמט המנסים צרפתיים לים

שפיות. חוסר של בטענות
 חמשת מבצעים אותן מההצגות אחת

ב פומבי סטריפטיז כוללת הארטיסטים,
נדהם. טירונים קהל לעיני הבסיס, שטח

 הישבנים לפתע כוסו שבועיים לפני
שחור. צבע בפסי התמימים
מח המכוסה: הישבן מאחורי הסיפור

 פנתה משרד־הפנים של הצנזורה לקת
 דרשה הסרט, מפיצי שפירא, סרטי אל

האז של המידות משחיתת הכרזה שינוי
הצדיקים. רחים

 עם להסתבך רצו שלא שפירא, אנשי
הצ העלו מהסבך, מוצא חיפשו הצנזורה,

 שחורים. בפסים הנבלה את להסתיר עה
היש בשמחה, הפסים על קפצו הצנזורים

כוסו. בנים
הכי את שראו ושבים עוברים הגיבו

 שומ־ של הפרוע ״לדמיון השחורים: סויים
 חומר יותר הרבה עכשיו יש די־המוסר,

!״למחשבה


