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ציה את
ב פילגשו בגלל מוארה צ׳ה נפל האם
 היפה תמה נהגה האם — בן ואם הרים?

 הסובייטי, המודיעין בשליחות שנהגה, כפי
ציה? את לחסל שרצה
ו וקלות־דעת? רשלנות מתוך אולי או
 נואשת אהבה של פרי התנהגותה היתד, אולי

 שלא במחדגים ביטוייה את שמצאה ונכזבת,
מוסווים? מעשי־התאבדות אלא היו

ו הרוסית המרגלת יהודיה. חצי
 תניד, הדרום־אמריקאית לוחמת־הגרילה

 ממוצא יהודית לאם שנה 32 לפני נולדה
גרמני־קומוניסטי. ולאב פולני

 בך לארגנטינה. לכן קודם עוד היגר אביה
 הוותיק הלוחם קרא בתו, נולדה שכאשר

בודקה. תמרה היידי לבתו
 גולה ״תניד.״, כל בפי המכונה תמרה,
 התרועעה קצר זמן תוך מהפכנית. באווירה

 ב־ השמאלניים־קיצוניים החוגים פעילי עם
 לשמור לה גרם מוצאה אבל בואנוס־איירס.

מן להסתייג ,לברית־ר,מועצות דווקא אמונים

 יאוש. גווארה נתקף כך, על מששמע
 עבודה של ארוכים לחודשים קץ שם *זה

ביומנו. כתב סבלנית,״
 תניד, של הג׳ים כי לייאוש. מקום היה
 של המעוז אל הבוליבי הצבא את הוביל

 הלוחמים בין קשר בל שנותק אחרי — צ׳ה
האזרחי. והעורף עיר־הבירה ובין

 התנהגותה היתר, חמורה פחות לא אבל
ב לשוב, במקום מכן. לאחר תניד, של

 סירבה היא ללה־פאס, עקלקלות, דרכים
לצידך.״ נשארת •אני הצהירה: לפקודה,
 עיר־ ללא ומפקד גברים בין גבר וצ׳ה,

ה תניד, את לסלק מסוגל היה לא עור,
קטנה.
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 — היפה הסוכנת של סיפור־המחדלים

 תלם, בנז׳מין טיימס, נידיורק כתב באמצעות
 האף־בי־איי מידי מעודכנים מיסמכים שקיבל

הבוליבי. והמטכ״ל האמריקאי
 היו כמה עד להוכיח הברורה: המטרה

 שרש לרמוז צ׳ה, באובדן מוכנים הרוסים
זה. לאובדן להביא כדי תניד, את שתלו

 יותר. מורכבת כנראה, היא, שהאמת אלא
 כ־ דרכה את התחילה שתניה פסק אין

 בו, שהתאהבה ספק אין צ׳ה. אחר מרגלת
ביותר. לו הנאמנות לאחת הפנה

 בנראה, היה, והמיסמכים אובדן־הג׳יפ
מבולבלת. נערה של מחדל סתם
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אודורנטים די
סמטי יעוץ ב של היופי יועצת מאת קו ר ן״ ו ל ״

 ר,זעת־ לנו הגורמות תופעות אותן וכל הגבוהה, הלחות הכבד, החום ועמה הגיעה הקיץ עונת
 קוסמטיקה תכשירי שנים עשרות מזה המפתחת ״רבלון״ חברת נעימה. בלתי והרגשה יתר

 חיוניים מוצרים מספר פיתחה ולשמירתו, בעור לטפול היופי, לטפוח
 ולהענקת אליה, המתלווה הבלתי־נעים הריח ולסלוק מוגברח, הזעה למניעת

הדיאודורנטים. הם אלה מוצרים וקל. עדין וניחוח נועם רעננות, הרגשת ■ :' ל :
ושמנונית. דביקה והרגשה נעימה בלתי רטיבות מסלקים הזעה, מונעים הם ■
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הצ בגלל הלקוחות צבור
בא הזעה במניעת לחתם
 ובמיוחד — רגישים זורים
 הם השחי. בית באזור

 החסוי חומר את מכילים
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רגי באזורים לשימוש
 ׳ ״ באזור ובמיוחד שים
 מאפשר השחי. בית

י ונעימה. קלה משיחה
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 וחסכוני לשמוש נוח
 מבטיח הוא ביותר.

 אזור של מלא כסוי
 ש- מאחר השחי. בית

 במגע בא אינו המיכל
 אידיאלי הנו הגוף עם

 מושלם היגייני לשטוש
המשפחה. כל עבור

חדיש דיאודורנט
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לש־ המיועד נוזלי תכשיר
 מתוך טפטוף ע״י מוש

 ומריחתו הפלסטי המיכל
 ויתר בית־השחי תחת
להז־ הנוטים הגוף אזורי
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 תקופת את ההולם רענן פרחוני, ריח

 לבנות במיוחד ומחמיא החמה הקיץ
הנעורים.

 יותר מחוסן אינו הגבר
 זקוק הוא וגם האשה מן

 הזעת־יתר, המונע לתכשיר
 רעננות, הרגשת מעניק

נעי בלתי ריחות ומרחיק
 מייצרת עבורו מים.
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 ל־ לטלטול, נוח במיכל
 ומהיר. קל שמיש
במ גברי ריח הוא ריחו
 הדרים ניחוח — יוחד
נעים.

 את מקלקלים או מכתימים אינם ועדין, חלק השחי בית אזור את משאירים הדיאודורנטים
בשחיה. או ברחצה נשטפים ואינם הבגדים,

. הפרטיזנים כמעוז (מצלמה) תניה ׳ן . ,
כמוות עזה אהבה

מ להתלכד שהתחילו הקיצוניים, הפלגים
קאסטרו. שם־הקסם סביב

 תניד, הפכה זמן־מה שתוך אירע וכך
ב רוסית לסוכנת פרו־סובייטית מסתם
בדרום־אמריקה. השמאלית המהפכנית תנועה

 ל־ הוחוור כאשר ומרגלת. פילגש
ו שקאסטרו הסובייטיים שירותי־המודיעין

 ביבשת מתמדת״ ב״מהפכה ממשיכים אנשיו
 הטילו — הרוסים לרצון בניגוד האמריקאית,

מעשיהם. אחר לעקוב תניד, על השאר בין
הומבולט. באוניברסיטת שלמדה לאחר

 להניח אין — הסופית להצטרפותה אשר
 מחווה אלא שליחות־התאבדות, זו שהיתר,
 רבת־ תניד, בי כנה: ארשה של אחרון

 כאשר ראשוני־הנופלים, בין היתה הפרצופים
 מארב שמו ממשלת־בוליביה של כוחותיה

אנשיו. רוב את והרגו לצ׳ה
 שתפסו לפני בלבד מעטים ימים היה זה

בשבי. רצחוהו עצמו, צ׳ה את

ארצות־־הברית

:בפרפומריות רבלון של היופי יועצות ע״י חינם יעוץ ינתן החודש
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״18.30—16.00 בשעות ד׳—ב׳ בימים

 קובר. בבירת תניד, פגשה במיזרח־גרמניה,
 הצעירות לאליל ליה,פך היה שעתיד בגבר,

 גם הגברי קיסמו בגלל ושהפך הלוחמות,
 (״צ׳ה״) ארנסטו הדוקטור הפרטי: לאלילה
גווארה.

 שהגיעה, הסטודנטית תניד״ את חיבב צ׳ה
 הטוענים יש במישלחת־תלמידים. הנראה, כפי

 אהבתו כי אם השאר, בין איתר״ שכב שאף
 כל על לאשתו. עדיין נתונה אז היתד,
 צ׳ה בין שפרצה קשה למריבה עד — פנים
לבוליביה. צאתו ערב רעייתו, לבין

 סתם ואולי זו, מריבה שבגלל ייתכן
 כ־ ייראה שלא למקשר זקוק שהיה משום

 למיבצע איתו תניד, את צ׳ה לקח טרוריסט,
 בינו שקישרה זו היתד, תניה בבוליביה.

 גם היתד, ותניה לה־פאם. עיר־הבירה, לבין
 בג׳ים סודיים מיסמכים להעברת האחראית

שלה.
הצרות. התחילו וכאן נטוש. ג׳יפ
 שני תניד, כשהביאה השליחויות, באחת

ה בחווה צ׳ה של למעוזו חשובים אנשים
 ה־ הלוחמת תניד״ הג׳יפ. התקלקל נידחת,
 השאירה פשוט הכפולה, והסוכנת וזתיקר,

 — סמוך בכפר המיסמכים עם הרכב את
 של לפארטיזנים להצטרף כדי והסתלקה,

צ׳ה.

גזענות
לכל
 אפשר האם גזען? הוא אדם כל האם
גזעית עליונות של רגש אדם כל אצל לפתח

גזעית? נחיתות של רגש או —
 השאלות שלוש על שהתשובה מסתבר

 החודש, זאת, הוכיחה ״כן.״ היא: הללו
 בלתי־ בעיירה ד׳ כיתה המלמדת מורה

ארצות־הברית. של חשובה
 ב- אירע הדבר העיניים. מלחמת

ה החליטה שם אייובה, שבמדינה רייסוויל,
 ילדי־כיתתר. את ללמד אליום דאראלד מורה

 מקופחים. מרגישים הכושים מדוע —הלבנים
הכושים. מרגישים מה יותר, עוד שחשוב ומה

 קבוצות לשתי הכיתה את חילקה היא לכן
התכולות העיניים בעלי הילדים כל נפרדות:

 — חומות עיניים עם אלה וכל לחוד, —
לחוד.
 מיוחד ויחס זכויות־יתר היו אחד יום
מכן לאחר יום החומות. העיניים לבעלי

 זכויות־היתר עיני־התכלת. בעלי לאותם —
 הזכות ארוכות, יותר בהפסקות התבטאו

ותפקידי־כבוד. לאחר
 המייוחסים ״כל מדהימה. היתד, התוצאה
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