
 את, מי
בעצם?

ה  שאת מה חושבת. שאת מ
שבים שידידיך מה עושה.  חו
ה כל עליך. ם אל רמי תך תו  להיו

ה שהנך. מ
 לך להציע רוצים היינו

שהו  עוד לך שיעזור פעוט מ
ת יותר  טמפוגי שאת. מה להיו

ס. ק מפ  לגמרי י טפשי נשמע ט
ס טמפוני לא. ק פ מ  לשימוש ט

מי ם פני ם קשיי מבטלי ת  או
ם מי ם י שי ם חודש. מדי ק ת  או
ם מי שה בהם י ת לך ק היו  ל

ה ת. יכולה שאת מ להיו
ס טמפוני כי ק פ מ  יאפשרו ט

ת ללבוש לך ם הבגדים א ת  או
ת ת א מ א  בכל ללבוש רוצה ב

 לשחות, לך יאפשרו הם יום.
 בכל להשתעשע, לרוץ, לרכב,

ם ת, כמו לא ויום. יו כו  הסי
ת שו ת התחבו רו החגו המפרי ו

ס טמפוני — עות ק פ מ ם ט  אינ
ם נראים, ם אינ  לחיכוך, גורמי

ת. או חו  שפופרת־ההח־ לאי־נו
ה דרה ק ל ה כמשי, ח ח טי ב  מ

ת החדרה שטפת היגייני  ונ
ת ה, מי עם בקלו סל א ה
ס טמפוני אלה ק פ מ הנו ט

ם. ה, עצה חי  לך שתעזור קטנ
ת ד, חפשיה להיו מי  עצמך ת
ד, מי ם בכל ת ם יו מי ויו  מי

החודש.
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 בבול' אני .54 ישלחו הסברתי וחוסר
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38 ירמיהו רחוב תדאביב, בע-ס,
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אב מכריז פאשיסטי,״ אירגון לא ״אנחנו
 של ונשיאו מקימו — )69( אשקלון, רהם
ל האירגון לאחרונה, שנולד החדש הגוף

והערבית. האנטישמית בתעמולה מלחמה
 סומכים ״אנחנו החדש? הגוף ן כ מהו

 מסביר שלנו,״ הצבאי הכוח על מדי יותר
 עלינו. יתגברו הערבים ״בסוף, אשקלון.

 בתעמולה העולם את להפגיז צריך לכן,
ה על שלנו ההסטוריות הזכויות בדבר
 כי דאשקלון, אליבא שטוען, ומי ארץ.״

 הוא — הארץ על זכות יש לערבים גם
ישראל. שונא סתם

 יש לערבים גם כי שטען כזה, אחד
 זאב (מיל.) אל״מ היה הארץ, על זכות
 ה־ נשיא אומר הסתדרנו״ לא ״לכן שחם.

 יותר הוא אחרות, דעות לו ״יש אירגון.
 חושב לא שחם, לנו. מאשר הערבים לצד

 לכן, הארץ. על זכות יש ליהודים רק בי
ה הפטריוטים שורות בין מקומו יהיה לא

עבריים.״
אח שנים לפני עד סודיות. שיטות

 ביצור שעסק כימאי אשקלון היה דות
 התחיל לפנסיה, כשיצא קוסמטיקה. דברי

המולדת. בהצלת לעסוק
 משרד נגד אשקלון ניהל חריפה מלחמה

ב הסוכנות. של ההסברה ומחלקת החוץ
לאירגונו כסף לתרום אלו מגופים קשותיו

מכ קיבלתי מכולם ״אבל בתוהו. עלו —
שי שמואל ״גם הוא. מציין הוקרה,״ תבי
 סגן קצרה תקופה לפני עד שהיה לה,

 ו,ת״ ניהל איתו ראש־הממשלה, לישכת ראש
מע הוא כי לי כתב ״הוא עניפה. כתבות

המתאי לגורמים האלה המכתבים את ביר
מים.״
 הקמתו? מיום החדש האירגון פעל מה

ממד בטחוניים — חשובים דברים ״הרבה
 ״סוד למשל? המייסד. עונה ראשונה,״ רגה

להגיד.״ אסור — בטחוני
 ב־ נאמר, האירגון שמפיץ הפעולה בדף

 שהשתיקה תעמולתית ״פעילות :8 סעיף
שהממ ״נכון אשקלון: מסביר לה.״ יפה

אנח גם אז דרכים? מיני בכל עובדת שלה
ככה•״ נו,

היתר בין חברים, 300 באירגונו לדבריו,
 בני־ברית לשכת ראש פוקסמן, אברהם —

אנ של מעורכיה שטרן, יעקב. בניו־יורק,
 שלמה לשעבר וח״ב יודאיקה ציקלופדיה
כהן־צידון•

״פרסמ לאירגונו? אלו כל הגיעו כיצד
 — האירגון הקמת על בעיתונים הודעה תי

בקצב.״ זרמו והמכתבים

משפט
של שיטותיו נ— וו■'
אלין ט  — ס

לגאד־שבע הגיעו
 אליעז, -א. יוסף עורך־הדין יצליח אם
ב באר־שבע, עיריית של המשפטי יועצה

 להיסטוריה ייכנס שהוא ספק אין תוכניתו,
 ישראלי אזרח אם מעניין: תקדים כאבי
 את להחזיר אשתו חייבת — בכספים מעל

 חלק היה לא עצמה לה אם גם הכסף,
בפשע.

 פאר, בדוב המדובר מעלתי." לא״
 בבאר־שבע, א׳ מקיף תיכון של המינהלן
 הימים ששת מלחמת מאז כי בכך החשוד

 בית־הססר. מכספי ל״י אלף 85ב־ מעל
 הזדרזה המעילה, כספי את להבטיח כדי

והגי אליעז, באמצעות באר־שבע, עיריית
 תביעה אסתר, דוב, של אשתו נגד שה

 המעילה. מסכום אחוז 50 להחזרת אזרחית
 רשום פאר הזוג בגי של הרכוש העילה:

שניהם. שם על במשותף
 על־ידי כלל הואשם לא עוד עצמו פאר

 הוא אשם. נמצא לא שעוד וודאי המשטרה,
)36 בעמוד (המשך

 לו ואין יהודי, איננו ראסטין ין ך*
 ישראל את עוזב הוא אחד. לאף טענות ^

לא הוא מרירות. בלי — לדנמרק וחוזר

עולה. הפסידה — ישראל אך הרבה. הפסיד
 יהודי, — אביו נוצריה. פין של אמו

כו־ אקסטראבלאדט, הדני בעיתון עיתונאי

שר אופוה \ההור.בצירוהי2 והריר בן־פורה עררה  י
\.2רהזר בנויההי הופינוו אשר ראנובוין, פין שר אריה
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