
 נסיעה מתכננת את
? לחופשה

ם, בכל איתך ,,פנטסיה" מן! ובכל מצב בכל מקו ז
ובטיול. בחופשה בעבודה, בבית,

תון הוא ״פנטסיה״ כי תח חד לשימוש המהפכני ה
ומשליכה. לובשת את והיגייני. נשי נעים, רך, פעמי.
ב צבעים, בשלל מיוצר טטי, מסי ארוג בלתי מבד סינ

וגמיש. עדין דנטל ובעיבוד
לבחירתך: ״פנטסיה״

ל״י 2.95 במחיר: באריזה, יחידות 5 — ביקיני
ל״י 2.95 במחיר: באריזה, יחידות 4 — (פנטי) שלם תחתון
ל״י 2.65 במחיר: באריזה, יחידות 4 — לילדים

ופרפיטריות. כל־בו בתי צרכניות, סופרמרקטים, מרקחת, בבתי להשיג

820059 טל׳ ,6165 ד. ת. תל־אביב, בע״מ, תעשיות רדקס

הנידון
)11 מעמוד (המשך

 גל זה ברגע גואה כולו המערבי בעולם
 החוקים נגד הנשים התקוממות של אדיר

נשארו. ששם במקומות ההפלות, לאיסור
 הצהירו מיוהד־במינו, מהפכני במעשה

וברא מפורסמות, צרפתיות נשים עשרות
 עצמן שהן בפומבי דה־בובואר, סימון שן

 דומה הפגנה לחוק. בניגוד הפלות עברו
רו השחקנית וביניהן גרמניות, נשים ערכו

 טיוטה כבר עובדה בגרמניה שניידר. מי
 מוחלט חופש הכוללת הפלילי, החוק לשינוי

ה החודשים בשלושת ההריון להפסקת
האשה. רצון לפי ראשונים,
 ב- אולם לכך, הגענו לא כארץ
ה בקרב עתה זה שנערך מישאל

ה* השמיע העיקריים, גינקולוגים
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הצרפתי המינשו
ה אובסרווטר, נובל השמאלי השבועון שער

 להן שהיה צרפתיות 343 ״רשימת מכריז:
 ,אני האומרת הצהרה על לחתום אומין־הלב

ה מופיעה הגליון גתוך הפלה׳.׳׳ ביצעתי
 דה־ סימון כמו סופרות ובה המלאה, רשימה
 של נשותיהם סאגאן. ופראנסואז בובואר

 שחקניות בצרפת, אנשי־הרוח מגדולי כמה
 ז׳יזל הנודעת עורכת־הדין מורו, ז׳אן כמו

 אחרים. רבים מפורסמים ושמות חאלימי,
החוק. את הפרו אכן כי העידו כולן

ה עם ב ̂ פנטסטי! -ז

 שנה לחצי לשנה
בלירות בלירות

של המנויים תעריפון
1.6.1671מ־ החל

35 68 בארץ המנוי דמי •
40 76 רגיל בדאר תבל, ארצות לבל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
49 96 ואיראן אירופה ארצות לכל •
62 ו 20 ולקנדה לארצות-הברית •
67 ו 30 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ציילון, קניה,
77 150 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרוס-אפריקה, •
79 160 פנמה למקסיקו, •
87 170 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
95 186 וניו-זילנד לאוסטרליה •

לה שיש הדעה את המכריע רוב
כחוק. הפסקת-הריון תיר

הצ־ הכנסת בפני הבאתי חודש פני
 הומו־סב־ בין יחסים להתרת עת־חוק /

 ובצינעת הסכמה תוך מבוגרים, סואליים
 מסדר- זו הצעה הסיר הכנסת רוב הפרט.

 מסדר־היום ירדה לא היא אולם — יומר,
המדינה. של

 את הכיע כולו הנאור הציבור
 הצעה למען החד-משמעית דעתו

 שהיא ספק של שמץ לי ואין זו,
 על־ כמאוחר, או במוקדם תתקבל,

הכנסת. ידי
 הפסקת להתרת ההצעה את בהביאי גם

חשו שליחות ממלא שאני חש אני ההריון,
 תומכת דעת־הקהל מיטב כי בטוח אני בה.

 דעת ובוודאי — ביסודה המונח בעיקרון
.45 עד 17 הגילים שבין הנשים רוב

 להתקבל סיכוי וו להצעה שאין ייתכן
מחב שללו סיעות שכמה אחרי — היום
מש עליהם וכפו חופש־ההצבעה, את ריהן
מוב מצפוני בנושא שלילית סיעתית מעת

 — הראשון הקרב רק זה אולם זה. הק
 הכנסת תתאים אשר עד תימשך, והמערכה

בציבור. השולטת לתפיסה ישראל חוק את
 חד- באופן אומרת זו תפיסה

 הפסקת־הריון :ויומיומי משמעי
 ועל טבעית, זבות היא פשע. אינה
המחיי בנסיבות ובמה במה אחת
זאת. כות

 אורי על-ידי נאמרו אלה דגרים
ה הצעת-החוק להנמקת אבנרי

 הפלילי האיסור לביטול פרטית
— הכנסת תגובת הפלות. על

.38—39 עמודים ראה
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