
בעית
החופשיות

 תחבושות או טמפקס טמפוני
 רק קיימת למעשה ז היגייניות

 המעריכות לנערות אחת תשובה.
 טנד טמפוני :מוחלשת חופשיות

פקס.
פנימי, לשימוש מיועדים הם

בסי או בחגורות צורך שאין כך
 חיכוך. או לוואי ריחות ואין כות,

 ניתו לא בהם, משתמשת כשאת
 אינן לעולם ידיך בכך. להבחין
עצמו. טמפקס בטמפון נוגעות
 בסילוק בעיות לך יהיו לא

 שפופרת שאפילו כיון חשמפון
באסלה• נשטפת ההחדרה

 בגדין את ללבוש יכולה את
 כל לשחות לכי ביותר. ההדוקים

 נמצאת שאת ידע לא איש יום.
בחודש. האלה״ ב״ימים

 טט־ טמפוני על לסמוך אפשר
 ומל־ רופא ע״י פותחו הם פקס.

 בכל ורווקות, נשואות נשים, יוני
 כבר בהם משתמשות העולם,
שנה. משלושים למעלה

 תחבושות או טמפקס טמפוגי
 שלך. החופשיות זו ז היגייניות

המחליטה. את

פנימי לשימוש סניטרית הגנה
 ת1קי1בתםר1 סרקוזת בבתי להשיג

 רונסאות בקבלת הסעתיתת מובחרות.
 בבולי אג׳ 45 ישלחו הסברתי וחוסר
 אינווסם־איספקס היבואוים אל דואר
38 ירמיהו רחוב תדאביב, בנג־ם,
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 ״1711 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לובו. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 9 יוגרלו הפותרים בין

נ מאוזן
 )8 השקט. באוקינוס אי )5 שוט. )1

 מאד. חמה )14 גבוה. רם, )13 בריחה.
 מלחמה אוניית של סוג )16 נספרה נהר )15

 רעל. )20 רמאות )19 כותל. )18 (באנגלית).
 של הראשון שמו )22 ריב. מחרחר )21

מדי )24 וייטנאם. צפון של המנוח מנהיגה
 האחרונות. האופנה מצעקות )26 איטלקי. נאי
 ולא ייזמר ״לא )29 ביממה. האור שעות .28

 ו׳). ה׳, (ישעיהו שמיר...״ יעלה ייעדר,
 דוד של מכינוייו )34 שולל. מוליכה )32

 יגונן. )37 אילצם. הכריחם, )36 המלך.
 )40 סין. מנהיג .39 שם. של מצאצאיו )38

 רחובות. של שנותיה מספר )43 בלול. הגבר
 הסרט כוכבת )46 היטב. תשגיח תדאג, )45

 מחל )50 מנומנם. )48 (ש״פ). ומרי ג׳ון
 חדש מושב )54 מערב. )52 זכותך! על

 ארה״ב. מנשיאי )57 תג. סימן, )56 בערבה.
 החודשים ראשון )60 גחן. התכופף, )59

 טבעית. בלתי אם )63 נוגש. )62 האזרחיים.
 אהבה. מילת )65 חבש. קיסר של תוארו )64
בלויה. )67 בגאנה. הגדולות הערים אחת )66

5 מאונך
כתוב. מסומן, )2 חשבונות. מנהל )1

 בושה )4 תיבת־נוח. לבניין ששימש עץ )3
 שמנו־ )7 אמינות. )6 אגרסיבי. )5 מבולבלת.

מער שחקן )10 ספיץ׳. )9 מושבתת. חתם
 לשכרה. שתתה )11 (,ש״מ). ותיק בונים

 פולני־יהודי משורר )17 הגיג. מחשבה, )12
 אסתר. מגילת מגיבורי )19 בימינו. נודע

ומומ זריזות )25 בארה״ב. גדול נהר .23
הת מסולם )27 עבודה. סרבל .26 חיות,
 בעת חותמים עליהם )31 כינוי. )30 ווים.

 )33 בסמיכות. — מהלומה )32 החתונה.
 בלילה. אתמול )34 נודע. גרמני פילוסוף

 הפוזיטיביזם. אבי — בריטי פילוסוף )35
 בירושלים. שכונה )42 תנועה. אבר )41
 עיר )47 לוקסוס. )46 ציוד. של סופו )44

 הקוטב באיזור ביותר הגדולה הרוסית הנמל
 ביב. )51 (ש״מ). ידוע צרפתי במאי )49
 זמרה. )55 פזיז. )54 צחצוח. שפשוף, )53
 בקיץ. חרב נחל, ערוץ )58 תשוקה. )56
מקובל). וכולי(קיצור )61

במדינה
ת ד

 האדמו״ר
שליט״א ש״ב
 בחיי־ ביותר המוזרות העובדות אחת את
 שר־הדתות השבוע גילה הישראליים הדת
ורהפטיג. זרח

ל בתשובה נמוך־הקומה, השר הודיע
 בקשת־גיור כל אבנרי: אורי של שאילתה

 אוטומטית הרבנות על־ידי מועברת ערבי של
שרותי־הביטחון. לביקורת
שלי דיעה מביעים שרותי־הביטחון כאשר

בו. מטפלת הרבנות אין — הגיור על לית
 לגיור העליונה הדתית הסמכות כלומר:

הש״ב. היא ערבים
 הש״ב של עניינו מהו לאום־יהודי.

 כך. על השיב לא השר דתי המרת בבעיות
 כי מעוניין אינו הש״ב כי לנחש אפשר אך

ש ערבי חשוד של בתעודת־הזהות יירשם
״יהודי״. ללאום שייך הוא

יהו ״מיהו בפרשת כמו זו, בפרשה גם
 הבעיות בגלל הדת ענייני משתבשים די״,

מירשם־התושבים. של הטכניות
 שביקשו המוסלמים 373 מבין התוצאה:

 תחילת עד 1948מ־ השנים בעשרים להתגייר
גויירו. 96 רק ,1968

אורחים
עצת

הידיד,
 ארנסט נחשב רבים גרמנים פרשנים בעיני

 קיזיג־ בממשלת לשעבר הפנים שר בנדה,
 תחזור באם פוטנציאלי, ממשלה לראש גר,

לשלטון. ותשוב מפלגתו
וסו מצליח עורך־דין הוא 45זד בן בנדה

פולי בנושאים ספרים מספר שפירסם פר
הוא הצעיר גילו למרות ותחיקתיים. טיים

כנדה מכקר
חדשה פוליטית גישה

 במערב הפוליטית הבמה על ותק בעל נחשב
 האגודה כנשיא תפקידו בתוקף גרמניה.
ב בנדה ביקר ישראל,—גרמניה לידידות
 אליה יחזור פעמים, שלוש כבר ישראל
 משלחת בראש הבא בחודש הרביעית בפעם

הידידות. אגודת של
יש יחסי את בנדה סקר האחרון בביקורו

 לכתב שהעניק מיוחד בראיון גרמניה—ראל
הזה. העולם

 ״שלוש כובשו;. מעצמה - ישראל
 ״קיימת בנדה, אמר המלחמה,״ אחרי שנים
 גדולה במידה לישראל אהדה בגרמניה עדיין
 תושבי למרבית אך לערבים. מאשר יותר

 של ומדיניותה עמדתה ברורות לא גרמניה
הכבושים. והשטחים השלום בענין ישראל

 עד מטושטשת היא ישראל של ״תדמיתה
בגר מכבר לא שנערך שבמישאל כך כדי

 עמדה הנשאלים למחצית היתד, לא מניה
 מוכן עדינה בלשון ישראל.״ לגבי ברורה

 של מדיניותה בצידקת להודות גם בנדה
 בכיוון הצועדת הנוכחית, גרמניה ממשלת

 חשבון על מדינות־ערב עם התפשרות של
מדינת־ישראל. עם יחסיה

 במרכז זו בתקופה רואה גרמניה ״מערב
 ארצות עם קשריה פתרון בעיית את עניניה
 היא ספק ״ללא בנדה, אמר המזרחי,״ הגוש

 במזרח־ במתרחש גם להתחשב מוכרחה
 הגוש־המזרחי ארצות חדירת עקב התיכון
 של והשקעותיה התעצמותה זה. לאיזור

 מ־ דורשים התיכון במזרח ברית־המועצות
 בלתי ועצמאית, חדשה פוליטית גישה איתנו

)25 בעמוד (המשך

ץ שב 17וו ח
 בעזרת סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

בריבוע. סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא עליך והחיבור, החיסור החילוק, פעולות

+

 על־גבי ולציין תל־אביב, 136 לוז.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון .1711 חשבץ הגלויה:

.25,6.70 — הפתרון למישלוח

ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כספי פרס יוגרל נכונה הפותרים בין
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