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ס
 ואוהדים הכרים פגישת

המרכז חכר עם

זכרוני אמנון
 8.30 שעה ביולי, 1 ד׳, ביום

 שדרות בן־גלנטי, אצל בערב,
 (הכניסה חיים קרית ד,8 ויצמן

עכו). מכביש

 הצעיר לגבר
מסולסל. שיער עם

ת ק חל  תכשיר עם שיער ה
 ממוצרי חדיש

ם ״מלה״ מי מפורס  ה
 ״קוסטיף במספרת

 240 דיזנגוף רה׳ ת״א,
.241726 טלפון

מבון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 תסגוזח ולמוד מתח הרפית

 גטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת•*
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

תתחתן! אל
 הטכס את להקליט מכלי

תקליט. או סרט גכי על
 מצרת, בר טכסים, של הקלטות

 בסטודיו. או בחוץ
!מספקים אנו וכן
 אוטוט- לתשובה מכשירים *

7—11. טית 0^
ל והאזנה הגברה מכשירי *

טלפון.
מיקרופונים. התקנת *

שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו
.244118 טל׳ ת״א, ,18

ת אהיה פעם שחקני

ת או אי ק סי מו

במדינה
העם

ו■■■■■■■■■■■■■■■■!אדישות
מסוכנת

אדי היתר. לפתח מעבר שארבה הסכנה
? : שות.
 ובשיגרת הגורל עם בהשלמה שראו היו
 המשכה למרות שנמשכה האפורה החיים

האית ולרוחו לבגרותו סימן המלחמה, של
 השבוע הדברים עוד היו מעטים העם. של נה

השיגרה. מן ולהוציא לזעזע מסוגלים שהיו
 מהפגזות חיילים 5 נהרגו סואץ בתעלת
 לפני שנפצע מפצעים מת אזרח המצרים.

 אל־חמה. באיזור הירדנים מיריות שבוע
 סורי. במארב ברמה נהרג צה״ל חייל
 ארוכה, הפסקה אחרי שוב, פשט צה״ל כוח

סואץ. מיפרץ בגיזרת המצרים קווי מאחורי
 הקודם, החודש מאורעות לעומת אבל

הידי אפילו שבשיגרה. ידיעות אלה נראו
 האמריקאי הלחץ הגברת על המדאיגות עות
 או מדיני־צבאי הסדר לקבלת ישראל על

 מיסיס להטיל הממשלה כוונת על הידיעות
הכס בשנת עוד ישראל אזרחי על נוספים

להתרגש. כדי בהם היה לא הנוכחית, פים
כמו הגכיע. למשחקי תרועומ

 גם רותקו העולם ברחבי מיליונים מאות
וה הרדיו למקלטי השבוע ישראל אזרחי

 אחר ובחרדה במתח עקבו שלהם, טלוויזיה
 במיסגרת והגמר הגמר חצי משחקי מהלו

בכדורגל. העולמי הגביע משחקי
 כאשר שעבר, בשבוע החמישי יום בליל

המלהיב הגמר חצי משחק במכסיקו נערך

 של לתביעתו עילה המשמשת קשת, סילבי
 בחברת במועדון לבקר נהג כאילו רפאל,

 בית- בפני עצמו רפאל הציג זרות, נשים
 מבילוייו אחד בעת שצולמה תמונה המשפט
הפאריסאי. ד,לידו במועדון

 במועדון מסב רפאל יצחק נראה בתמונה
 בחברת שמפניה, בקבוק ועליו שולחן ליד

 באות עמו ששימשו אונגר, ואליעזר גאולה
בפאריס. הסוכנות של העליה במחלקת עת

 להוכיח רפאל רצה התמונה הגשת על־ידי
 בחברת זאת עשה הרי בלידו, ביקר אם כי

 אתגר הגברת בחברת ולא אונגר הזוג
 עורך־הדין ידי על בחקירתו, אולם בלבד.

 הודה קשת, סילבי של פרקליטה ליבלין,
 צולמה בו ביקור אותו מלבד כי רפאל

 באותו י פעמים מספר עוד ביקר התמונה,
 מהם אחד שכל ביקורים, מאותם מועדון.
 בישראל, הדתית היהדות את בזמנו הסעיר

 מי להוכיח כדי צילומים בידו נשארו לא
* בחברתו. אז היה

 שהגיש התמונה יין. בכוסית סודה
 שהוא אחרי לבית־המשפט, עצמו רפאל יצחק
 על צילומו כי בבית־המשפט טען עצמו

 אינו*״ הלידו של הגפרורים קופסת גבי
 נתנה יקר), קורא (ראה פוטומונטאז׳ אלא

 על רפאל את לחקור הזדמנות לסניגוריה
לגמרי. שונה ענין

 לאכול נהג אם רפאל נשאל בחקירתו
 הלידו. במועדון ביקוריו בעת לשתות או

 כדי בכך היה בחיוב, משיב היד, אילו
 שלא בישראל, הדתי הציבור בעיני לבזותו

 כמוהו, דתי מנהיג כיצד להבין מסוגל היה
כשרה. שאינה במסעדה סועד

 אכל לא כי השיב לכן זאת. ידע רפאל
שידע־ ״כיוזן הלידו, במועדון דבר שתה ולא

בינלאומית מרגלת או

 הבמה את כובשת שאת לפני
 להיות ללמוד עליך בסערה,

 גם הגיוני ברור. זה — שחקנית
 אשה להיות יותר קל לך שיהיה

 תלמדי אם חן, ומלאת בוגרת
:כגון מסוימים, דברים עכשו

אונגר הזוג עם ה״לידו״ כמועדון (משמאל) רפאל יצחק
כשרות מפקח אין

 נאות דבור נכונה, עמידה
 דברים גם קיימים ונימוסים.

 הנשיות. על המקילים אחרים
מפקס, טמפוני  ההגנה למשל. ס

 פנימי, לשימוש ההיגיינית
רופא. ע״י שפותחה

 צמר עשויים טמפקס טמפוני
 ההחדרה, שפופרת טהור. גפן

 מאפשרת נמשי, החלקה
 היגימים בתנאים הכנסתם

 אינן לעולם ידיך הנוח. וסילוקם
 תצטרכי לא בטמפון. נוגעות
 או סיכות חגורות, להבא

 אותך המגבילות תחבושות,
לבושך. בבחירת

טמפקס. טמפוני את נסי
 הדברים מאותם אחד הם

 עליך להקל שעשויים הקטנים,
מפורסמת. אשח להיות

£ע/ס//!ת

פנימי לשימוש סניטרית חמה
 זבתסרוקיות סרקחת בבתי להשיג

 נםא!ת1ד בקבלת הסעתינזח מובחרות.
 בבזלי אד 45 ישלחו הסברתי וחוסר
 אישסם־איםפקס היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב חל־אביב, בע־ם,

 היה אפשר ואיטליה, גרמניה נבחרות בין
 ובמועדוני־הלילה תל־אביב ברחובות לראות

 כאילו האשליה את שעוררו תופעות שלד,
 במשחק חלק נוטלת עצמה ישראל נבחרת

 השמיעו נהגים ברחובות, צהלו אנשים זה.
 הגרמנית הנבחרת אוהדי צופרים, תרועות
במפח־נפש. התהלכו או התעלפו

 ההשתלבות עצם להיפך, בכך. רע היה לא
 בד, היד, עולמי כלל במאורע הספונטאנית

 הבדידות, תחושת נוכח עידוד זריקת משום
 אזרחי את שאיפיינד, והניתוק ההתבדלות

לאחרונה. ישראל
 את שאיפיינה שבאדישות הסכנה אולם
 השקפת־העולם היתד, השבוע ישראל אזרחי

 זו. מהרגשה לנבוע העלולה הפאטאליסטית
 גדולים דברים התרחשו בו בשבוע דווקא

לק העלולים הפוליטיים, הקלעים מאחורי
 היתד, בעתיד, המדינה של גורלה את בוע

לישראלים. ביותר הדרושה התכונה העירנות

משפט
שותים מה

? ,,,לידרב
 רפאל, יצחק חבר-הכנסת נהג אם השאלה
ב שהותו בעת לבקר המפד״ל, ממנהיגי

 הצגות מוצגות בו הלידו, במועדון פאריס
 במחלוקת. שנויה עוד היתד. לא חשפנות,

בכך. הודה עצמו רפאל
מת בו השלום, לבית־המשפט נותר עתה
 נגד רפאל שהגיש התביעה פרשת בררת

 : שאלה עוד לברר קשת, סילבי העיתונאית
 זה? במועדון רפאל יצחק עם לבקר נהג מי

של בכתבתה שנכתב מה את לד,זים כדי

בחיוך. אמר כשרות,״ משגיח שם שאין תי
 עצמו שהוא בתמונה כי שכח הוא אולם

 בקבוק לידו נראים לבית־המשפט הגיש
כשנש חציה. על המלאה וכוסית שמפניה

״סודה.״ השיב: כוסית, באותה היה מד, אל
 מפואר שבמועדון מוזרה תגלית זו היתד,

 המיועדת בכוסית סודה מגישים הלידו כמו
 שרפאל רק גילה הצילום אולם בלבד. ליין

 שתה, שבדיוק מה בלידו. שתה אמנם
לגלות. הצילום היה יכול לא זאת

רפאל שליד הכום
? סודה או שמפניה
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