
 את סיים המפוארת במסעדה הלקוח
המל הופיע כאשר אך הפאר. סעודת

 הלקוח גילה השמן החשבון עם צר
 הוא פרוטה. אף לו אין כי הנכבד
 מה בבית. ארנקו את שכח פשוט
 לא הוא ך כזה במקרה לקות עושה
 אם כי עושה היה שאביו מה עושה

ה מלך אולמה ג׳ורג׳ שעושה מה
הו את עתה העורך והזמה צחוק
בארץ. שונים במקומות הפרידה פעות

1 0 0 0
1 מס׳ אורמר
ארנק ללא אמריקאי

הפנים
2 מם׳ אורמר

ארנק ללא גרמני

3 מם׳ אולמר
ארנק ללא אנגלי

ג׳וו\׳
4 מס׳ אורמר

ארנק ללא צרפתי

5 מס׳ אולמר
ארנק ללא איטלקי

בעולם
ת ארצות הברי

ת ר הנחיתות תו
 מ־ סבל המורים בסמינר הצעיר התלמיד

תס על להתגבר כיצד קשה. תסביו־נחיתות
 : התשובה את ידע קארנגי דייל ? כזה ביך

 לפני לנאום ציבוריים, בויכוחים להשתתף
קהל.

ה סיום אחרי כי עזרה׳ שהתרופה דומה
 יותר עליונות מרגשי קארנגי סבל לימודים

 על חייתר הוא ההפוכה. המחלה מן מאשר
 כדי ליום) דולאר 2 (רק מורה של משרה

 נמשך חזיר, קותלי כמוכר יותר להרוויח
 משראה בבהלה ברח אך שחקנים, ללהקת

מש תמורת עובדים שעודם זקנים שחקנים
הפר מקור זה שלא הבין הוא זעומה. כורת
 בעיני גדולות, לגדולות. השואף לאיש נסה

 למושג נרדפת מילה תמיד היתד, קארנגי
גדולות״. ״הכנסות
ב עבר הימים באחד כלבים על דבר
 קורם להיפתח עומד כי ראה ימק׳׳א• מועדון

 ביקש הצלחותיו, את זכר קארנגי לנואמים.
 :מוצלח רעיון זה היה כמדריך. להתקבל

 2 של משכר עבר מעטים שבועות תוך
ללילה. דולאר 30 של לשכר דולאר

 הוא :פשוטה היתד, לנואמים הוראתו
כל על לדבר רגליהם, על לקום עליהם פקד

 מבעד לעיניהם הנשקף המראה על או ביהם
 בטחון לעצמם שרכשו אחרי המשרד. לחלון
מאד. פשוט השאר היד, עצמי,

 בני־ כי המדריך הרגיש מהם חיש אולם
במ כמו נאומית בהצלחה חפצים אינם אדם
ו מעסיקיהם על רושם לעשות : אחר שהו

 קארנגי : קטנה הקפיצה היתד, מכאן שכניהם.
 אלפי מאות זה. כשרון להקניית מוסד יסד

 לו הציע גדול מו״ל אליו. נהרו אנשים
ידי לרכוש כיצד בספר הרצאותיו את לרכז
ב נמכרה זו ויצירה בחברה, ולהצליח דים

 שפות, 31ל־ תורגמה טפסים, מליוני חמשה
והבורמאית*. העברית השפה ביניהן
חו קרנגי של תורתו 1 להקשיב דע

 הצלחתה עולמי. לפולחן הפכה מהפכה, ללה
 תסביך מתוך שנולדה בעובדה נעוצה היתד,

 אכולי קטנים, אנשים לימד קראנגי :נחיתות
 אנושית לרמה לעלות איננו שהעיקר ספקות,

 כסף, להרוויח :״להצליז״ אלא גבוהה, יותר
ו השכן. של מזו יפה יותר מכונית לקנות

אי בתכונות בכשרון, נעוצה אינה ההצלחה
 של חולשתו בידיעת אלא מיוחדות, שיות

 ותחבולות חנופה באמצעות וניצולה הזולת
שונות.
 יחבבו אחרים שאנשים לכך לגרום כיצד

: פשוטות העצות ? אדם
אתרים! באנשים בכנות התעניין •
חייך! •
 באזניו הוא אדם של שמו כי זכור •

!העברית בשפה ביותר היפה המלה
 השני האיש את עודד ! להקשיב דע •

!עצמו על לדבר
 לאינטרסים הנוגעים במוש&ים דבר :•
!השני האיש של

 עצמו את להרגיש לבן־שיחתך תן •
!בכנות זאת ועשה חשוב, כאיש

 אדם יכול כיצד טועה. אינו השני
 פשוט ז דבריו בצדקת זולתו את לשכנע

:מאד
להי היא בודיפוח לנצח היחידה הדרך •
מתיכות. מנע
 תאמר אל זולתך. של דעתו את כבד •

!טועה שהוא לעולם לו
!ובהדגשה מיד בכך הודה טעית, אם •
ידידותית! בצורה פתח •
 ״כן, מייד יאמר שהשומע כך דבר •
כן.״
!בדיבורים להרבות השני לאיש תן •
 הוא שהרעיון להרגיש השני לאיש תן •
1 שלו

 אין זולתו, את לתקן אדם רוצה אם
: מזה קל

! כנה ובהערכה בשבחים פתח •
 שאתה לפני שלך ליקוייו את הזכר •

1 השני על ביקורת מותח

 ראש כיום נו, או ננל־ידי הוכן התרגום •
בורסה. ממשלת

 פקודות לתת במקום שאלות שאל •
!ישירות

 !כבודו את להציל לשני תן •
הנשו- חיי גם ביקורת. כרי נשואין

 לתקנם אפשר אהבה. של עניין רק אינם אין
: פשוטות עצות כמה בעזרת

!תרטן אל •
1 זוגו בת או בן את לשנות תנסה אל •
ביקורת! תמתח אל •
!כנים שבחים תן •

 ייעשו שהדברים קרנגי מקפיד עצותיו בכל
 לחלק ״כנות״ המלה הפכה מאז ב״כנות״.

 ״עושה כשפירושה האמריקאי, הז׳רגון מן
רושם״.

 ד,נשו־ חיי באושר לגמרי בטוח להיות כדי
 מעשי שאלון לספרו צירף לקוחותיו, של אין
:לדוגמה שאלות ואשד,. בעל לכל
 לפגי אשתך את הבוקר נשקת האם •

? לעבודה שיצאת
 האחרונה בפעם לאשתך הבאת מתי •

? מתנה או פרחים
 לדייל ניתן השבוע כשמיים. הצלחה

פירט אותם עקרונותיו, את לנסות קארנגי

קארנגי מוכר-הצדחה
מתוקה מלה הוא השם

 66 בגיל חדש. בשטח ספרים, של בשורה
לר שם לנסות עתה יוכל הבא, לעולם עבר
 בגן- ולהצליח המלאכים בין ידידים כוש

העדן.

רודסיה
הרופאה מח.ר

להש אמצעים המקדיש האפריקאי האב
 הצבי. קרן על כספו את שם אינו בתו, כלת

נבונה. השקעה להיות עשוי הדבר להיפך,
 (״לו־ מוהר האב מקבל הבאנטו, מנהג לפי

 למנהג בדומה בתו, השאת תמורת בולה״)
 כ־ של בגובה המוהר היה כה עד הערבי.

מוצי בתי־הספר החלו מאז אולם ל״י, 200
ב עולה המחיר החל משכילות, בנות אים
 500 דרשו אבות שכמה בעוד מסחרר. קצב
 כבר בית־ספר, בוגרת שהיא בת עבור ל״י

 שהיא בת תמורת ל״י 1500 של בסכום ננקב
מוסמכת. רופאה

רו שאינם המשכיגים, הצעירים הכושים
זע קול השמיעו נבערות, נשים לשאת צים
 כי ידעו הם נבהלו. לא האבות אולם קה.

ההיצע. על יתמיד יעלה הביקוש

הארץ כדור
נצח איבת

רש ביטלה פורמוזה ממשלת שגם אחרי
 גרמניה, לבין בינה מצב־המלחמה את מית

 את עדיין המקיימות מדינות ארבע נשארו
 שהכריזו המדינות 67 מבין המלחמה; מצב

 גרמניה. על מלחמה השניה העולם במלחמת
 קאמבודיה, לאום, : הנצחיים האויבים ארבעת

והונדורם. ויאט־נאם




