
 שהתחלת, המו הדיוק להתנהג המשך
 זכור מצפה. אתה לה להערכה ותזכה

ליו מקום בעולם שיש
 אחד מוצלח מאדם תר

 אחרים של ושהצלחתם
 כפי לך מזיקה אינה

 במישור חושב. שאתה
 לה תן — הרומנטי

 ואל קצת, אחריך לרוץ
 עליך. לרכב לה תתן
ממשי עדיין היא אם
 — לפגישות לאחר כה
 יותר לה תחכה אל

אהב את ויגביר יעזור זה דקות. מעשר
אותך. לכבד תתחיל אף והיא אליך, תה
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הקרובים הימים

השבוע
מוטית

צופנים
מלהיבה,

¥ ¥ ¥

 נדירה אפשרות לך תנו
 מיק־ מבחינה להתקדם

 וכספית חברתית צועית,
ה אמצע ימי יחד. גס

 סיכויים לך יזמנו שבוע
חיו מיפנה ליזום רבים

המשפח במישור גס בי
 את תחמיץ ואם תי,

 בכך תעשה ההזדמנות,
ה לנפשות גדול עוול

 לליבך. מאוד קרובות
 של האחרונים היגנוייס

 רו־ להתעוררות סיכוי
יורגשו. שתוצאותיה

¥  ¥  ¥

תיס תאו
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 רע, או ערמומי להיות מצליח כשאתה
 תחושות מדי• גבוה להיות עלול המחיר

 עלולות שלך הקינאה
ויו יותר אותך לסבך

להת נוטה אתה תר•
 קטן. דבר מכל רגש
 לרופא שתלך רצוי

 אינך אם פסיכולוג
המש על להתגבר יכול

 תאומה הגדולים. ברים
מודר להיות נסי —

מת בחברה צאי נית,
מו אינך ואם אימה,

להי בושה לא זו בן־זוגך, את צאת
ארוכה. לנסיעה היכון בשדכן. עזר

¥ ¥ ¥

באש הכל התמוטטות. סף על עומד אתה
 שאתה אמר מי מתך.
 כל:כך לעבוד צריך
מע מישהו האם 7 קשה
 האס עבודתך? את ריך

תר? מרוויח אתה לא יו
מעט מתן לכן, ולא.
 יותר הקדש עצמך. את

מש לבני תשומת־לב
הסו ולאנשים פחתך
 יבוא מהם אותך. בבים

לך, האמיתי. האושר לך
 בשטחים שיגרתי די שבוע מצפה סרטן, בת

רועשים. בגדים ללבוש מומלץ רבים.

¥ ¥ ¥\

ה למדי, ונעימות מהירות התפתחויות
 מאמצע מחיר, ברצף עליך לבוא עשויות
̂  החו- סוף ועד השבוע

 בפני אותך יעמידו דש,
 שאין חשובה הכרעה

 בהדרגה ממנה. מנוס
 ההרגשה בך תתגבש

ש מה עוד אינך כי
 שנה, חצי לפני היית

 בפני עומד אתה וכי
במי דרכים. פרשת

 יהיה לא רבה דה
 יותר לטרוח עליך
 לפנות. כיוון באיזה לקבוע כדי מדי

במקומך. החליט כבר מטקורביך מישהו

¥ ¥ *

 נתיפרח תלך שגילית החדשה הידידות
 תוכלי לא תרצי, אם אף ניפלא. למשהו

 בן אתה, אותה. לקלקל
לנסי התכונן בתולה,

 תוסיף הי׳א ארובה, עה
תרצה, ואס לאישיותך.

 של קינאה לכיסך. גם
תצ לא לעבודה חבר
דרכך. את לשבש ליח

וה ייכשלו סיכסוכיו
דוו יתנו שלך בומים

 הג׳וב את לך קא
 חתול חלמת. עליו

 ביניכם והיחסים שניכם בין עבר שחור
 אך כך, על מצטערים שניכם התקלקלו.
והודה. גבר היה בכך. להודות מתביישים

וב באנשים היטב ותתבונן עין תפקח אם
 סיכויים צפויים אותך, הסובבים אירועים

לקי או נעים, לרומן
 והמעמד הקריירה דום

 משא-ומתן החברתי.
מן לפני בו שהתחלת  ז

בשל לך ושנראה מה,
כהרפת הראשונים ביו
להת עשוי פזיזה, קה

 נבון כצעד השבוע גלות
 ומרתק. מלהיב מאוד,

 יותר עוד שחשוב מה
 רווחים יישא הוא —

 עכשיו כבר לפתור נסה בעתיד. גדולים
 לך. המציקה המשפחתית הבעייה את

¥ ¥ ¥
 מעורב תהיה בהם המשפחתיים הביקורים

 אך טירדה, עימם יביאו
 ישתלמו ארוך לטווח

והק בסבלנות -נהג לך.
 למבוגרים היטב שב

 לעמוד תנסי אל ממך.
 לו ולהתנות שלך סל

 לו תניחי אם תנאים.
עליך, לרכב להמשיך

אל סבל. לך תגרמי
תקיפה, להיות תפחדי _______

לברוח. ינסה י לא הוא ׳
¥ ¥ ¥

 שיחה, בעת מטך שיתעלמו סכנה כל אין
 בכושר ניחנת באשר
 יש ובקולך עז, ביטוי

ב ובוטח. החלטי גוון
 אתה גדול קהל פני

 אך במיוחד, מבריק
 ש- לשכוח נוטה אתה

 שניים, דרושים לשיחה
 שיחתך לבן נותן ואינך

 את לבטא אפשרות
 נתון גם אתה עצמו.
 למצבי-רוח מדי יותר
בן״זוגך. של בתגובותיו להבחין יודע ואינך

מכוזבים

ר 21 ב מ צ ד  • ב
ר סו א בינו

שלך. היצירה לכישרון טובה תקופה זו
א השראה תקופת זו

סי לך תגרום• שר
לע מנסה אתה פנק. .

בצע אך גדולות, שות
 לך מדי. מהירים דים
 כדי צעד אחר צעד

הנכ למטרה להגיע
 לתשבחות תזכה ספת.

 פעם שהיו מאנשים
ב־ תעמיד אל יריביך.

לעבו חבריך את נסיון
 אהבותיך. בעלילות המשיכי — בת־גדי דת.

¥ ¥ \ ¥
חב בילויים של בסימן יעמוד השבוע
 ידידים רכישת רתיים,
מח והידוק חדשים

 ש- קשרים של דש
 מכבר. זה התרופפו

 במלא- הקשור תחביב
 לך והמשותף כת־יד,
ה חוגך מבני ולרבים
ו עניין יעניק חברתי,

או ויוציא לחייך תוכן
____________ ממנו מהשיעבוד ,תך

מן כבר סובל אתה  רב. ז
 באופק. קצרה רומנטית הרפתקה בת-דלי

¥ ¥ ¥
 או משפחה מקרוב בלתי־צפוייה מתנה

או קבלי קרוב. מידיד
כגמו לו והחזירי תה
 מצפה דגים, בן לך, לו.

חוויות. מלא שבוע
 אתה אותה פעולה
חו כמה כבר מתכנן
 השבוע תתבצע דשים,

 סוף רצונך. לשביעות
לנסי מתאים השבוע

 גס זה •ארוכות. עות
שהצטבר. המתח יפיג

0 *
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ר !8 א ו ר ב פ ב

טומה שגה
 קוראי של האיחולים משפע מעט

הזה". ״העולם
 בלי מורא, בלי — בעול לשאת המשיכו

בתש״ם. גם — פנים משוא
ירושלים כספי, אדי

 תכלה :של ראשי־התיבות — תש״ם
מילחמה. שנת

גרמניה פרנקפורט, קאהן, רדף־

אי חיי — וזעק קול הרם תש״ם בשנת
בך! תלויים דה

נודד, אידה למען ישראל נשות
 יהודי למען הציבורית המועצה על־יד

תל־אביב. ברית־המועצות,

0(61 ?\׳\1ז 0 1 0  ״1,61 115 110ק6 111,11 1116 1
ז . !׳\\11 1(0 1116 1151 \¥1"..

תל־אביב זיילד, מתי

ווס־״ת עבודה
 את שמילא הטבק, ניחוחי על

דורות. שני לפני הארץ של אווירה
 כשאיש לארץ, פלש שנלסון לפני פעם,

עישנו אסקוט, זה מה ידע לא מתושביה

ישראל ארץ פועלי כל
 זקוקות שאינן הסינריות ודק אן מעשנים

לתעמולה יותר

! י ע א י ו ב פ  ב
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אפטרה
אמיר

יסמיז
לטיף

אביב
פרפר

מאורגנת עברית בודה
א׳ פירפומת מודעת

אמיר אלא נלסון לא

 תוצרת אוריגינליות, סיגריות התושבים
יהו בקרב הן לפניהן, הלך ששמן הארץ,

סיג אלה היו לא ערבים. בקרב והן דים
 פו־ או קפיטול או ברודווי או טייס ריות
אירופה. אפילו או לריס

 שמות פעם, של לסיגריות להן, היה
 מובן אף היה מהם שלכמה יפים, עבריים

לסיגר הפירסומת מודעות את בערבית.
 במיק־ מצאתי, תל־אביב־הקטנה של יות
 בארץ־ הכלכלי המצב הנקרא בספר רה,

 פרויס. וי. נימירובסקי מ. מאת ישראל,
 — נמיר בשם כך אחר נודע נימירובסקי

 עיריית ראש ההסתדרות, מזכיר שהיה מי
ישראל. בממשלת ושר תל־אביב

בעבו היצרנים התגאו שבהם ימים, היו
 כפי ההסתדרות, עם ובהבנה עברית דה

 הפירסומת מודעות מתוך לראות שאפשר
המצ״ב.

לי ל, א רי תל־אביב כ
העב לסיגריות הפירסומת מודעות •
גלופות. ראה — ריות

ומפחדת ממי

9 ר.ג*רחלת דתד
 בזהותם מתעניין אילת הקורא

הזה״. ״העולם כתבי של
 הזה העולם שאין העובדה, בעיני תמוהה

 האינפורמציה את לקוראיו לספק טורח
 פירסום — ממנו הנדרשת המינימלית

 הרשימות הכתבות, יצרני הכתבים, שמות
בכתב־העת. המופיעים והמרורים
לי על ממונה מי לדעת, מאד מסקרן

 ״20ה־ במאה ״שבוע במדור החומר קוט
 על אחראי מי ״הורוסקופ״. לנו מנבא ומי
מאחו עומד ומי שהיה״ העולם היה ״זה

״ב אותנו מעדכן מי בעולם״. ״אנשים רי
 ב״שידור״ ב״קולנוע״, בנעשה מדינה״,

 הכתבות מאחרי מסתתר ומי וב״אמנות״.
ב עננים ״אין למשל, כמו, הספציפיות,

 וממתי ועוד. )2192 הזה (העולם חיפה״
המרחלת? רחל מפחדת

 טעם בו יש הכתבים שמות אי־פירסום
 מסו־ אי־אמינות של רושם המותיר לפגם,
 אנו גם לו העיתון. ברמת הפוגמת יימת,

 לא — למערכת מיכתבים הכותבים —
מגי הייתם איך בשמנו, חותמים היינו

? בים
תל־אביב אילת, שבתאי

דון בא @ ם ואת קלון ויבוא ז י ע ו נ  צ
.2 י״א, משלי, — חוכמה

בישראל מק־גארח
טל טידרה של להפקה תוכנית

 בעיקבות — ישראלית וויזיונית
אפס״. חמש ״הוואי

 לקולנוע היחידה ממנהל מבקש הריני
 סכום לי להעניק שיואיל תמ״ת, במישרד

 לצורך לירות, אלף 630ו־ מיליון 2 של
 רעיון על אחד פרק בת סידרה הפקת
שלי. מקורי

 יותר עמוק השכל מוסר יכלול הסרט
 אלימות בו תהיה בועות, הסידרה של מזה
ישי של חי בשידור משיש יותר רבה
 יותר משעשע יהיה והוא הכנסת, בות

הממשלה. מזכיר של מהודעותיו
 אפס ״אוי־וואי שייקרא בסרט המדובר

 ובכלכלת בפרט, באוצר, שיתרכז אפס״,
בכלל. ישראל,
ה את לקבל אוכל מתי הודיעני אנא,
תל־אביב מהנדס, הליגגר, רד[? ת.מענק.

או־דיר נוסח גאונות
עניין. באותו לעניין, ומעניין

 האוצר, של האחרון הגאוני הרעיון
לה־ לכד ובמקביל האשראי את להקטין

אלה שלש על

 החרושת בית יסודות הובקו
בארץ: שלנו היחידי העברי

ונעלות טובות סיגריוהנו א)
מהאחרות

טהורה עברית היא תוצרתנו ב)
 מלאה הדדית הבנה שנות 10־- נ)

והסתדרותם. הפועלים עם

 דובק עשנו:
ל---- י ל ג

נדיב
אופיר
כרמל

כ׳ פירסומת מודעת
גליל אלא אירופה לא

אי נהדר. פטנט הוא החיסכון, את דוס
 להש־ היישוב מן לאדם יהיה תמריץ זה

 תשואה בקושי הנותנת בקופת־גמל, קיע
 היתרון את ממנו גוזלים כאשר ריאלית,
 חיסכון סוגי פני על לו שהיה היחידי
בהש כשהמדובר ועוד ז במשק אחרים

ארוכת־טווח. כה קעה
הפיתרונים. ארליך לאלוודי

הרצליה פרידלר, אילן

לאיחור שהגיע תשנה איש
 בחירתו — אל־סאדאת אנוואר

יהב. הקורא של
 הבול- שהאישיות בליבי, ספק כל אין

)8 בעמוד (המשך

ם ל 2195 הזה העו


