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 למשנהו דומה יום כל
 שלך הפרטי בתאריכון

 יוני חודש ימות כל
ם י ל ם ק י ז י ל ע ו

 בטמפונים משתמשת את אם
ת ר צ ו ת מ

 מעדיפה המודרנית האשה
 טמפוני כי דיאנה, טמפוני
 מאי־ אותה משחררים דיאנה

 מסוימים. בימים נעימות
 מומלצים דיאנה טמפוני
 להשיג וניתנים רופאים על־ידי

ובפרפומריות. מרקחת בבתי

>4* 6.1 £>׳>*?/ 1 ׳1■*
111י1811111111111181111י111111

בע״מ

א ץ ל מ א  ת
ח ד 17 ל ק ת ת  ש

ם גנ

 אורן בת כי הידעת
 סבו!־ ללא ״סבון הוא

 מנקה המסבן,
1...זעה ומרחיק

 השובע והקצף הקבע• האורנים ריח
 החום את נוליד יפיגו אורן. נת של

עונה הרגשה לד ויעניקו

בשלם
צרפת

נאבודיוו אחרי ראשון
 הראשון ראש־ר,מדינה הוא דה־גול שארל

 ביקורו מאז ברוסיה המבקר צרפת של
 ב־ החאשון נאפוליון של ביש־המזל הצבאי

 עיניו, לנגד עמד נאפוליון לא אבל .1812
 ,בריודד,מועצות ברחבי השבוע סייר כאשר

יותר. מודרניות דוגמות אלא
 ממשלת ראש על־ידי ניתנה כזאת דוגמה

 ימים ,1914 בשנת פואנקרה, ריימון צרפת,
 הראשונה. מלחמת־העולם פרוץ לפני מעטים

 סיפונה על לפטרסבורג אז הגיע פואנקרה
 פניו את קיבלה הצאר ותזמורת סיירת, של

 היתד. שנגינתו שיר — המרסייזה בנגינת
ה אופיו בגלל הצארית, ברוסיה אסורה

מהפכני.
ה שני בין ניכר הבדל יש זאת בכל

 מעצמה היתד, 1914 של צרפת ביקורים.
 פואנקרה לרוסיה. בכוחה שווה עולמית,

 הרוסית־צרפתית, הברית את לחזק ביקש
 של צרפת ואילו המאיימת. המלחמה נוכח

 בהשוואה שניה ממדרגה מעצמה היא דד,־גול
 מפני רק אפשרי וביקורו לברית־ד,מועצות•
באירופה. נעלמה שסכנת״המלחמה

 ברית לכרות מוכן שז־ה־גול מאד יתכן
 כפי — גרמניה חשבון על הסובייטים, עם

 ברית־המועצות אולם פואנקרה. זאת שעשה
 דה־ ברית־ורשה. על לוותר מעוניינת אינה
לבו יותר הרבה קרוב נאטו, שובר גול,

למוסקבה. מאשר ברית־ורשד״ שוברת קרשט,
 כיום תואם הזירות שאר בכל כמעט אך

 האינטרס אם הגוליסטית צרפת של האינטרס
האמריקאים גירוש לגבי הן הסובייטי:

 האמריקאים גירוש לגבי הן מוויאט־נאם,
המרחב. מן

הברית ארצות
ד ס ע דמיניונו

 הפוליטי לקברו להפוך עלולה ויאט־נאם
 נמאסת שם המלחמה כי ג׳ונסון. לינדון של
האמריקאי. הציבור על

 ג׳ונ־ של פופולריותו ירדה שבועיים לפני
 הרבה ,46/״0ל־ — גאלום במישאל טון,

 אי־פעם הגיעו אליו המינימום מן פחות
 ).540/0( וקנדי )49(״/״ אייזנהואר הנשיאים

 — נקודות בכמה שוב עלתה היא השבוע
רע. נשאר המצב אך

 הבחירות השבוע נערכו אילו גאלוט, לפי
 הרפוב־ המועמד לבין ג׳ונסון בין לנשיאות

 מישיגאן, מושל רומני, ג׳ורג׳ הצפוי ליקאי
בקרב. מפסיד ג׳ונסון היה

 ה־ ג׳ונטון במקום מופיע היה אילו אך
 במדיניות תומך שאינו קנדי, רוברט טנאטור
מנצח. היה הוא — בודיאט־נאם ג׳ונטון

בריטניה
שידוד שודד• ה

 עושה בריטניה אבל — איננה האימפריה
 אם העולם. למרכז שוב להיות גדול מאמץ

 לפחות הרי וכלכלית, מדינית מבחינה לא
והפשע. האופנה מבחינת
 אופנת־ המיני־חצאית, בירת היא לונדון

 לאחרונה וההימורים. החיפושיות האום,
 ושודדי־ שודדי״השידור בירת גם הפכה

שודדי־השידור.
 הם שודדי־השידור פטור? משודד שודד

 תחנת־ להקיס אפשר כי שגילו אנשים
 4.5(. הריבוניים למי־החופים מחוץ שידור

 ספינה על או בודד אי על — קילומטרים)
 מודעות־ לשדר יכולה כזאת תחנת ניידת.

 מצו־ עסקים לעשות הגבלה, ללא בתשלום
 מעניק הישראלי) (כמו הבריטי החוק יינים.

 השידורים כל על מוחלט מונופול לממשלה
 אי- כן ועל המדינה, של הריבוני בשטח
אחרת. בררו פרטית תחנה להקים אפשר

 וכולן כאלה, תחנות כמה קמו לאחרונה
 שכולן מכיוון אך מצויץ. עסק עושות

התחתון. העולם עליהן השתלט לחוק, מחוץ
 תחנת־ — סיסי״ ״ראדיו הותקף מכבר לא

 על התמזה, נהר בשפר שהוקמה שידור
 של קבוצה מיבצר. פעם שהיה חול, של אי

 התחנה, את תקפו אחת ואשד. אלימים גברים
 מפעיליה את והחזיקו ממנה חלקים פירקו

כבני־ערובד,.
 לזמר־ בעבר שייכת היתד. תחנה אותה

 אחד לידי עברה והיא מפורסם, נוער
ב התחתון. העולם איש קאלוורט, רג׳ינלד

 קאל־ אבל — איש נפגע לא התקפה אותה
הרוג. נידח, בכפר נמצא עצמו וורט
 שוד־הדרכיס מינהגי את מזכיר זה כל

 רבים ג׳ונם. תום בימי הגבולות והברחת
חוזר. ג׳ונס תום לבאות. אות זהו כי סבורים
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