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אויבה עם חוסשיה ה״
0. טמפון  משוחררת הרגשת לו נותן בעולם ביותר והבמות הנוח׳ הקטן, הטמפון 6.

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

מוחלטת אנוימה מבטיח בעולם הטוב ספינה בושי
0. לטמפון  לאן! שאין ספיגה כושר כבוש גפן צמר העשוי 6.
 הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת טמפון.
 יותר סופג שהוא ככל ולכן, הספיגה עם ׳מתרחב 0,6. טמפון

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

שלו). המצויין
ע ריח והווט במחוור יום חוסך טמפון.*.ס ו

 במחזור יום לר חוסר הוא לבן, הרחם מן צאתו עם מיד הדם את סופג 0.6.טמפון
 שעות. 24 במשר החוצה דרכו את הדם עושה טבעי,• שבאופן כיוון החודשי
 כתוצאה הנגרם רע ריח היווצרות מונעת 0.6, הטמפון של המוחלטת האטימה

 האויר. עם הסד ממגע
לשמוש ביותר נוח 0.11.טמפו!
 טמפון בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן משפתון קטן 0.6.טמפון

 — אצבע בעזרת שניות תוך בקלות גופך לתור נכנס 0.6.
 מהם להפטר צורך שיש עזר אביזרי• כל ללא, נקיה'! הנשארת

השמוש. לאתר
חסנית• האנטומי למבנה מחאיט 0.11.טמפון
 כר מומחים, גיניקולוגים צווח ע״י ופותת תוכנן 0.1.נ .טמפון
 רגישים עצבים אין בו לאיזור הנרתיק לתוך עמוק שיכנס

נוחות. אי או לכאב, הגורמים
א גבוגה. לא הכנסה נבונה הכנסה עמתן. מספיק ל

צעירות ולנערות •לבתולות מיני 0.11. ן
המיועד מיני טמפון הוא 0.6. של האחרון הבלעדי החידוש ן
לפגיעה חשש כל אין מיני 0,6. עם צעירות. ולנערות לבתולות ן
לפתח בדיוק ונכנס קטן כה שהוא כיוון הבתולים, בקרום 1

הדם. עובר דרכו |.בקרום
 חשמוש לדחות יש הראשון, בשמוש קל כאב של (במקרה 1
חודשים). 4—3ב־ 1
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ספיגה דרגות 3ב- 0.11.
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

במדינה
ת תו שבי

וזהסתדדודו מסיו־דו אש
 הופעלו החירום חור!י

 השימוש את לאפשר כדי
 כדי ההסתדרות בסירות

השביתה את לשכור
 קדצינור־הנפט של הימאים שביתת את

 היא ההסתדרות. שברה אילת־אשקלון
 דיש' עוצמתה- מלוא את זה לצורך גייסה

 הפע־ :ביותר הנלוזות בשיטות גם תמשה
ה חבריהם נגד עובדי־החברה שאר לת

 כ מועצודפועלי״אשקלון גיוס שובתים,
שבירת־השביתה. של חוד־המחץ

 רק נתגלה ביותר המדהים המעשה אולם
 ה־ צוות של חקירתו בעיקבות במיקרה,

 גבי מעל השביתה את שסיקר הזה, עולס
 כי לדעת נוכח הצוות השובתים. סירות

מוס השובתים, את התוקפים השוטרים,
 להסתדרות• השייכות סירות גבי על עים

 הקודמת בשביתה כבר זימר. הזמיר
 אז דומה• עובדה הזה העולם כתבי חשפו

 משתתפת מוניה בשם סירה כי נתגלה
 המיש־ בחסות השביתה את לשבור בניסיון

 שהיא העוגן, לחברת שייכת מזדה טרה.
בונה. סולל של חברה־בת

 הקים הוועד־הפועל, כחבר אבנרי, אורי
 ירוחם ההסתדרות מזכ״ל שערורייה. אז

 הודיע׳ אבנרי, לדברי בתשובה נרתע. משל
 האלוף אל פנה כי הוועד־הפועל, בישיבת

 מועצת־המנהלים יו״ר זמיר, צבי (מיל.)
 שהדבר לו הבטיח וזה סולל־בונה, של

שוב. יקרה ולא ייבדק
 שתי השביתה בשבירת השתתפו הפעם

ו סעד :עצמה חברה אותה של סירות
ש השוטרים רכבו מהן אחת על שימחה.
 וכתוצאה בלב־ים, השובתים על הסתערו

 באותה שירטון. על הסירה נתקעה מכך
 לעבר צרור־כדורים שוטר ירה הזדמנות

 ,.באוויר.״ הישובתים,
 של ציוד נמסר כיצד צעקה. כלי

 לשם המישטרה, לרשות ציבור־העובדים
 1 שביתה של חיסול־בכוח

 פיקחיים ואנשיו משל ירוחם היו הפעם
 במיכתב״ מישל אל אבנרי כשפנה יותר.
בתמי משל לו השיב ביותר, חריף מחאה
 המישטרה, על־ידי הופקעו הסירות מות:

כך. על שליטה כל היתה לא ולהסתדרות
 צו־החרמה לאבירי המציא משל ואכן,

 תקנות על המבוסס חכירה״) (״הוראת
 תש״ח כלי־שיט) על (״פיקוח שעת־חיוום

 למדינה לאפשר נועד זה חוק .1948 —
 במיקרה כלים לגייס לצה״ל) (ולמעשה

 נוח כמסווה שימש הפעם מילחמה. של
למישטרה. ההסתדרותי הציוד להעברת

 על נעשה הוא שקוף. תכסיס זה היה
 על־פי גם לוודאי וקרוב ההסתדרות, דעת

 לא מדוע להסביר קשה אחרת, בקשתה•
 מחתה לא צעקה, קול ההסתדרות הקימה

 מצאה ולא זה, לצורך רכושה הפקעת על
 שזיהה עד — הדבר את לפרסם לנכון אף

בלב־ים. הסירות את הזה העולם צוות

המורד ומרוד
 הימאים שכיתת מנהיג

 הצו ע? 'חתם
הימאים שכיתת לשבירת

 ישר נלקח כאילו אשל נימרוד חובל־שני
 עלילות- את המתאר אמריקאי, משיר־עם

 של בימי־הראשית שובתים של הגבורה
העובדים• מאבק

 של "האגדי הפלי״ם מאנשי '""הוא'היה
 הצמרת ממישפחות אחת בן צבר הפלמ״ח,

 גבה־קומה, יפה־תואר, גבר המימסד, של
סוחף. מנהיג נואם־בחסד,

לכות המורד נימרוד עלה שנים 23 לפני
 מרד־הימ־ את הנהיג כאשר העיתונים, רות
 ביותר הגדולה השביתה — הגדול אים

המדינה. בתולדות
 השביתה ומפירי־שכיתה. ■אלות י

 ביד אלמוגי יוסף על־ידי נשברה ההיא
 שהובאו מפירי־שביתה בעזרת ברוטאלית,
השוב וגיוס המישטרה אלות מקפריסין,

נימרוד. היה המגוייסים בין לצבא. תים
ה מן החלימה לא הישראלית הימאות

 עמוד־ את שברה זו מכה היום. עד מכה
 ה־ מן שיצא ציבור־הימאים של השדרה
 המיק־ הופקר רבות ישנים ולמשד פלי״ם,

מקומיים, עבריינים זרים, ימאים בידי צוע

 שהובאו אנשי־שוליים, ולשאר מבריחים
 כמפירי־שבייתה• אלמוגי על־ידי
 נודה, כקומוניסט, הוחשד עצמו אשל

 את להרוויח נאלץ צי״ם, מאוניות גורש
 מרות חלה לא שעליהן בספינות לחמו

 ואשל הכל, נשכח בהדרגה רק המימסד.
 בע־ המדינה. למנגנון ומשם לצי״ם חזר

רב־חובל. לדרגת עלה גם וןיים
 רב־חובל עבר השבוע כדרך. תמרור

בדרך־חייו. נוסף תמרור אשל נימרוד
 את שאיפשר הפיקטיבי, צו־ההחרמה

המישט־ לרשות ההסתדרות סירת העברת

אשל רכ״חוכל
ם ע ־ ר שי מ מו כ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

דו י, וי-,ר, רה  להסתער כדי^שחד*זזוכל עי
 נשא בלב־ים, השובתים הימאים על בהן
 הספנות אגף מנהל אשל, ״נ. החתימה את

והנמלים.״

מוח שטיפת
א האיומים 1הי שד

 גאוס להפוך איך
 מצריים גשיא של פייסני

ץ איומים למסע
 יצחק עשה זה־עתה נדהמו. הארץ קוראי

 כשדילל מצריים, כלפי יפה מחווה רביו
ה והנה,.בכותרת סיני. בקו הכוחות את

 תשובתו נמסרה ר, ביום הארץ של ראשית
 חדשים איומים כפוי־הטובה: המצרי של
ישראל. על

אי מצריים :מאליה המתבקשת המסקנה
 ישראל. בהשמדת אלא בשלום, רוצה נה
כלפיה. מחווה שום לעשות כדאי לא

הת היא אולם הגיונית. מסקנה זו היתה
 דוגמה — מעיקרו כוזב מידע על בססה

 המתנהלת שטיפת־המוח למערכת נוספת
במדינה. יום־ביומו מדי

ל המתמסר פרשן בך על מדווח
:כישראל שטיפת־המוה חקירת

 סימני־דא- מגלים החלו בישראל הניצים
 אל- אנוואר שהנשיא ככל עצבנות ואף גה

 מצריים נבונות על להכריז ד,ירבה סאדאת
ישראל. עם לשלום

 הגיעה זו מיתקפת־שלום מעודד. צעד
 נשיא בהופעת למשל, כמו, שיאים, לכמה

 ישם במאי, 14ב־ הכווייתי בפרלמנט מצריים
 ושלל ,1967 שבגבולות בישראל להכיר קרא

בהס ישראל לחיסול הקריאות את בפומבי
 עימות *ירושה זו קיצונית עמדה כי בירו,

מעצמות״העל. שתי עם
 ביום היה הניצים את שהביך אחר שיא
 על רבין, יצחק ראש־הממשלה, הכרזת
 ונשיא קלה, שעה עברה לא הדילול. מחוות
 הישראלי הצעד כי באמרו, הגיב מצרים

השלום״. לקראת מעודד ״צעד הוא
פתי בעת גם ביותר״. חשוב ״צעד

 לשלום. קריאות הושמעו תעלת־סואץ חת
 עם ובשיחה יותר, לכת הרחיק אל־סאדאת

שעב המשחתת על שהתקבצו כתבים מאות
 הכריז, החגיגית, השיירה בראש בתעלה רה
ב כוחותיה לדלל,את ישראל החלטת כי

 ״צעד היא התעלה של המערבית גדה
 הצהיר, הוא השלום״. לקראת ביותר חשוב

 נעצרו במרחב שלום להשכנת המהלכים כי
 ולכן קיסינג׳ר, שליחות כישלון עם במדם

 בתהליך מתחילים שאנו פירושה זו ״מחווה
באמ לישראל, קרא סאדאת נוספת״. פעם

 אוריינטאציה ״לגבש הזרים, הנתבים צעות
שלום״. השכנת ישל בכיוון אמיתית

)28 בעמוד (המשך

1971 הזה העולם20


