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 במיני ומייחד יקר משהו לתת ...
ההבדל. את להעריך מסוגל שאיני למי

 פחות על מתפשרים שאינם הטעם אניני אבל
 תמיד אותו משיגים ואף ביותר. הטוב מן

 הטבק מוצר• את ולקבל לתת אוהבים
רפובליקנה. של המובחר אמריקאי הדרום
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וא״40484״ מנטול וסיגריות
ותיווכח בעצמך אותם נסה •״

ייחודך. את מבטאים הם כמה עד
ך־הם *כבד די די זאת. יעריכו י

אר פ ה- קנ בלי  אורוגוואי תוצרת רפו
שראל גם מעתה 1 בי

ט1י9ט0ץ )ק ! ו ־ 0<6 ח €^

ו0 ^—׳ 1ו 1 0 ק1ב0 £ט 6 1 0 /8

שף יבואנים: ם סיגריות א ע ב
, ב י ב א ־ ל ר רח' ת גדו 3□ טל. ,8 בן־אבי 6 3 6

במדינה
)22 מעמוד (המשך

 בקבוצה הבנות בין מנהיגות״). לנו ואין
גרושות. אמהות, רווקות, נשואות, יש

 דווקא מסכימים — והידידים הבעלים
 מכוונת איננה שלנו ״הפעילות לפעילות:

 ״אדרבא, פנינה. מסבירה הגברים,״ נגד
מה מהנשים פחות לא נפגעים הגברים
 כאשר כיום. הקיימת המטופשת חלוקה

 של הביצועים לדרגת מגיע איננו גבר
במי בחברה, בנהיגה, — טמפלר סיימון

 שיחדור מתוסכל. עצמו מרגיש הוא — סה
המק ושיחרורו הנחות, ממעמדה האשד,

 — כביכול העליון ממעמדו הגבר של ביל
לגבר.״ גם יעזור

שנ לפני פצצות. כדי - כותרות
 ב־ למדה שם — בפאריס בהיותה תיים,

 של הפעולה שיטות את למדה — מילגה
 של כפעילת־הסברה המודרניים. המהפכנים

 התרכזו בו באיזור פעלה מישרד־החוץ,
ב הפלסטינאים המחבלים אירגוני נציגי

 של החולייה יצאה איזור ״מאותו אירופה.
נז היא ברדלי,״ והאחיות בארג׳ אוולין
 הותקפה כרוזים, חלוקת בשעת פעם, כרת.

 וסטודנטים צרפתיים מאואיסטים ידי על
 עם יצאה לבית־חולים, נשלחה ערביים,
 מיש- נמשך היום ״עד נכות. אחוז חמישה

נגדם.״ שלי הפיצויים פט
 — לכותרות להגיע איך למדה היא

 בפאריס, אז, פעילה ״הייתי פצצות: בלי
 קבוצת ברית־ד,מועצות. יהדות בנושא גם

 אייפל, מיגדל אל עלתה יהודית נוער
 עם מטר, 80 באורך דגל בראשו תלתה

יו במשך רוסיה. ליהודי חופש הסיסמה
וב בטלוויזיה לכיסוי הסיפור זכה מיים

עיתונות.״
 נולדה התל־אביבית המשחררת לצעוק.

לארץ. בדרכם היו הוריה כאשר ברומא,

קרינדל* לוחמת־שיחרור
לישראל — פאריסאיות שיטות

בע״נו אחיאסף ספרים הוצאת
283339 טל. ת״א, ,13 נשיא יוסף רח׳

ע י פ ו ה
ילדים רופא — הומן וויליאם ד״ר

לעצה והווים - לאהבה זקוקים ילדים
 נסיונו את זה בספר מביא בארה״ב, נודע רופא המחבר,

 במשך ילדים אלפים מעשרת ביותר שטיפל שעה שצבר הרב
עבודתו. שנות עשרים

 להבין כדי והדרכה משמעת אהבה, של דרך מוצעת בספר
 אל הגיעו ועד היוולדו מיום ואישיותו, הילד של בעיותיו את
 ״פרובוקטיביות״ הן המחבר של השקפותיו הבגרות. סף

הסי כל ישנם לא, ובין עמו תסכים אם בין אולם, לעתים,
כה. עד מאשר שונה בצורה ובעיותיו ילדך על שתביט כויים

ל״י 13— :הטחיר
להוצאה. המחאת־דואר משלוח ע״י או הספרים בחנויות להשיג
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,7 שניאור רח׳ תל־אביב,

 58046 — 50220 : טל
 9—17 קבלה שעות

 הסברה חוברת לשלוח נשמח
בקשה. לפי

בירושלים:
:חודש — כמכונה כתיכה

 פנקסנות, קצרנות, קורספודנציה,
העבודה): משרד (בפיקוח

.18 בצלאל פורמן, י. ״הפקיד״, ביה״ס

 נשלחה באוניברסיטה, לימודיה בתקופת
כאר לפני הסטודנטים הסתדרות על־ידי

קר שם בארצות־הברית. לכנס שנים, בע
 בטי של סיפרה הנשיי, המיסתורין את אה

 האשה לשיחרור התנועה מראשי פרידן,
תג היתר, זאת ״בשבילי, בארצות־הברית.

 שאלפי לי התברר כאשר עצומה, לית
 כל אותי שאכל מה נגד מתקוממות נשים
לצ שהחלטתי אז זה היה מבפנים. הזמן
כן.״ גם עוק

 בצעקתן וחברותיה היא פתחו השבוע,
 אותנו סידרה ״ההסתדרות הראשונה.

בנקו הבנות שהפיצו הכרוז קרא שוב,״
 ״השביתה העיר. ברחבי אסטרטגיות דות

 רמה תרועה בקול שהחלה בעדית הגדולה
 במצב ממשי שיפור כל ללא נסתיימה —

הפועלת.״
 כמה הכרוז מעלה חד־משמעית, בלשון
 של העגום מצבה בדבר צורבות אמיתות
 תוקף לפועל, בהשוואה בישראל, הפועלת

 למאבק קורא ההסתדרות, את בחריפות
ושוויון. לשיחרור האשד, של משותף
ב החדשות המשחררות מאמינות האם

 זאת ״אבל כאלה? פעולות של יעילותן
פנינה. מבטיחה ההתחלה,״ רק היא

העו התנועה ססד — חולצתה על *
הנקבה. סימן בתוך קמוץ אגרוף : למית


