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ארצות) ן0$ב־ שעברה בשנה נמכרו 0.1.! טמ&וגי 1,400,000,000(

או-בה 011 תוסשיה ה••
 משוחררת הרגשה לר נותן בעולה ביותר והבטוח הנוח׳ הקטן, הטמפוו 0:1טמפון.נ

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או והדוקים קצרים מכנסיים ללבוש תוכלי וחופשית.
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

שו תותלוות אסיחה סבוויח בעולם הסוג ספיגה גו
לאן! שאין ספיגה כושר כבוש גפן צמר העשוי 0,15. לטמפון
הספיגה, עם המתארכים אתרים טמפונים לעומת טמפון.
 יותר סופג שהוא ככל ולכן, הספיגה עם מתרחב 0.15. טמפון

 תזוזה כל ומונע הנרתיק פתח את יותר טוב סוגר הוא כן
 הספיגה בכושר ותיווכחי מים בכוס טמפון (טבלי דליפה. או

שלו). המצויין
סן 0.1.■ 11900 ו 01• חו הזו ס ע ד*מ ומונע ב ו
 במחזור יום לר חוסר הוא לכן, הרחם מן צאתו עם מיד הדם את סופג 0.15.טמפון

 שעות. 24 במשר החוצה דרכו את הדם עושה טבעי, שבאופן כיוון החודשי
 כתוצאה הנגרם רע ריח היווצרות מונעת 0.15, הטמפון של המוחלטת האטימה

 האויר. עם המד ממגע
ש ביותר 0110.11.ון9מ0 שמו ל

 !טמפון בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן משפתון קטן 0.15.טמפון
 י— אצבע בעזרת שגיות תור בקלות גופר לתור נכנס 0.15.

 ן מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי כל ללא נקיה'! הנשארת
השמוש. לאחר

ה המאיס 0.11.ון9ה0 ויתי9ח האנטומי להבו
 בר מומחים, גיניקולוגים צוות ע״י ופותח תוכנן 0.15. טמפון
 רגישים עצבים אין בו לאיזור הנרתיק לתור עמוק שיכנס

נוחות. אי או לכאב, הגורמים
עמייז. יק מטם לת גנמה לא הכנסת נכונה הכנסח

צעירות ולנערות •לבתולות •1ה> 0.11.1
 המיועד מיני טמפון הוא 0.15. של האחרון הבלעדי החידוש |
 לפגיעה חשש כל אין מיני 0.15. עם צעירות. ולנערות לבתולות ן
 לפתח בדיוק ונכנס קטן כה שהוא כיוון הבתולים, בקרום ן
הדם. עובר דרכו בקרום 1
 השמוש לדחות יש הראשון, בשמוש קל כאב של -:במקרה1
#חודשים), 4—3ב־ י
ה דרגות 3ב- 0.11. ספינ

 הנשים. למרבית — נורמל
 האחרונים בימים בעיקר — מועט דימום עם ולנשים לבתולות לנערות, — מיני
 הריון. למניעת בגלולה המשתמשות נשים אצל המחזור של

המחזור. של הראשונים ביומיים בעיקר רב דימום עם לנשים — אקסטרה

■ ■ קן ■ ת פ ר ה ■1 ה ■ ■ ■ ■
)33 מעמוד (המשך

 כאשר במיפעלו. לעבודה אותו קיבל נים,
 שם קיבל כי לאביו סיפר ארצה, הנער חזר

 של סכום צבר דולאר, 440 של חודשי שכר
דולאר. 1500כ־

מת של שפע עימו הביא ארצה. בשובי
 ב- ,שבבית ולאחיותיו לאחיו ובגדים נות

 לאח דובון, מעילי הביא לבנות קריית־גת.
 לאביו רכבת־חשמלית. הביא אברהם הגדול
ועוד. טייס, הביא

נע הכיר שם לטכסס. נסע מניו־יורק
 גבה ועל הביתה, שלח תמונתה שאת רה,

 שלי השלישית החברה ״זאת כתוב:,
 (אחותו דליה את להכיר רוצה והיא ג׳אנט,

חיים).״ של
הבי חיים הביא בארצות־הברית ממסעו

 אביה אצל שהרוויח הדולאר 1500 את תה
ג׳ני. של

נע ״׳כשחיים האב: גדבאן, מישר. סיפר
 בשביל הכסף את ,קח לי: אמר הוא צר,

 לך אין עורד־דין. לי תיקח אל המישפחה.
 תיתן שהמדינה אדאג אני לבזבז. כסף

 עלי.׳ שיגן עורך־דין, לי
 אמר עליו,״ שיגן עורך־דין רוצה ״אני

 מי לפנות? יכול אני ״למי בכאב. האב
 ילד הוא חיים לי? לעזור מוכן יהיה
המישטרה רע. לא אבל שובב, הוא טוב.

מטבסאס ג׳אנט
השלישית החברה

 מנוחה, לו גותנת לא אותו, רודפת היתה
קרה. זה שכל לפני עוד

 שעון איזה רואים היו השוטרים ״אם
ו לחקור מתחילים תיכף היו שלו, ביד

לשאול.
ם חלו  — הגדול ה

בית
 אחרי חזר, שהוא אחרי התחלה, ך*

אח במקומות חיים אנשים איך ראה ^ !,
 חברים להזמין מתבייש שהוא לי אמר רים,
 באזבסטון גרים שאנחנו בגלל הביתה, שלו

 כמו ושורף גשם, כשיורד במים שמתמלא
בקיץ.״ תנור

 במיפעל־הכד כשומר עובד גדבאו משה
 רבות שעות עובד הוא שנה. 17 מזה נה

 בחגים וגם לאפשרי, מעל הרבה ביממה,
 מיש- את לפרנס שיוכל ובלבד ובשבתות,

פחתו.
 תאונת- עקב נפטר ראמז, משה, של אחיו
 שולף משה מיפעל-כותנה. באותו עבודה
 שלו החודשי תלוש־המשכורת את מכיסו
 יצא שעבדתי חודש אחרי ,.הנה, :ומראה

 ילדים, שישה לי שיש למרות ל״י. 2,063 לי
ל״י. 1,620 רק לי נשארו

 בית. זה שלי גדול הכי החלום ״אבל
 לבני־אדם. בית לא זה הזה, האזבסטון

 דרוזי. אני כי לי, שיעזור מי אין לי אבל
 אומרים כי זה, את להגיד פוחד לא אני

דמוקראטיה• פה שיש
 חיים על התלבשה ישראל ״מישטרת

 עדיין הוא שאם אומר, אני אבל חזק.
ל אותו לזרוק צריך לא אז ,ניתן־לתיקון,׳

 שלו, ההרפתקאות בגלל לעבריינים מוסד
 עליו, האהוב למיקצוע לחזור לו לעזור אלא

האוניה. על
 הבושות בגלל בו, תנקום המישטרה ״אם
 קוצר- של הדגשה רק תהיה זו לה, שגרם
הזה.״ הילד כלפי שלה הבנה

 בערבית גם לעברית, פרט שולט, חיים
 ומסודר, נקי טוב, כילד נראה הוא ואנגלית.

 מעופה או ים לנמלי שהחדירה כמי לא כלל
שכזו. בקלות אצלו מתבצעת

 מיהי- פקד, בדרגת קצין־מישטרה גילה
 בך על־שם בנמל־התעופה דת־המישטרה

:הזה לעולם לכתב בלוד, גוריון
 חשד, מעורר ולא נחמד כל-כך ״הוא

 הייתי לא אם בו, חושד הייתי לא שלעולם
 אותו לעצור חלפה, ממישטרת הוראה מקבל
אותו.״ מחפשים שהם בגלל
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 תל־ עיריית מבקר
* צ׳יצ׳ בעיריית

צ׳יצ׳ ראש־עיריה
? בציציות לבדוק

 היא מיפלגתית פרוטקציה אם —ן
 מיפ־ רשאית האם פלילית? עבירה 1 י

 פית־ עם לה המקורבים אנשים לשגר לגד.
 בה, שלטת שהיא לעירייה קי־פרוטקציה

 סתמי שאזרח טובות־הנאה להם להעניק
מהן? ליהנות יכול אינו

 תל- עיריית של המישפטי היועץ אפילו
 לא וירשובסקי, מרדכי עורך־הדין אביב,

 אלו. שאלות על בפסקנות להשיב היה יכול
 את לדעת היה צריו הוא לא אם ומי

? התשובה
 פרשת התגלתה צ׳יצ׳ של בעירייה שכן

 עדיין נודעה לא שכמוה פיתקי־פרוטקציה
המדינה. בתולדות

באמ פרוטקציה של מיקרים היו כבר
תיי שמיפלגה אבל בעל־פה, שיחות צעות

 את הנושאים כאלה, פתקים בסיטונות צר
 ומכוונים המיפלגה, של המפורש שמה

 התגלה זה דבר — טובות־הנאה להעניק
ב הגדולה בעירייה לראשונה בישראל

 של לשילטונו הראשונים בימים ארץ,
.׳צ׳יצ

 מהוות להלן המתוארות העובדות אם
 יחליט, כך על לאו, אם פלילית עבירה
 לממשלה, המישפטי היועץ לוודאי, קרוב
 כאן. המופיע החומר העתק יישלח אליו
 כי מסכים, וירשובסקי עוה״ד גם אולם

ל ואסור פסול דבר הם פיתקי־פרוטקציד,
חלוטין.

 הזה (העולם פורסם השנה באפריל 24ב־
אמי שלם פתק־פרוטקציה לראשונה )1912
 המחלקה יושב־ראש על־ידי שנכתב תי,

 בתל- הליברלית במיפלגה המוניציפלית
 פרוטקציה, בקשת עם הופנה, ואשר אביב,

 שרה תל־אביב עיריית הנהלת חברת אל
 ריש־ טופם על כתוב שהיה הפתק, דורון.

 כי הדגיש הליברלית, המיפלגה של מי
 עובד־ עבור מבוקשת הנ״ל הפרוטקציד,

המיפלגה. אוהד עירייה

 כראש־ צ'יצ'
בלבד עיר

 הצהרה שכללה הכתבה, ך*ירסופ
 גרר סורוקה, אליעזר הפתק, כותב של

 ראש־עיריית של מהירות תגובות אחריו
 בהודעה להט• <״צ׳יצ׳״) שלמה תל״אביב,
מסר , )2.5.74( העיתונים בכל . שפורסמה


