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או־בדז-

הטמפון
בעל כושר הספיגה
הטוב בעולם
לטמפון או־בה ,העשוי צמר גפן כבוש,
כושר ספיגה ענק שאין לאח טמפון אחר.
לעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה,
טמפון  0.6.מתרחב עם הספיגה .לכן,ככל שהוא
סופג יותר כן הוא אוטם טוב יותר את
פתח הנרתיק ומונע כל תזוזה או דליפה .טבלי
טמפון .נ 0.1וטמפון אחר בשתי כוסות מים
נפרדות ותווכחי בכושר הספיגה המצויין
של .ג0.1
טמפון  , 0.6 .הנוח והבטוח ביותר בעולם,
נותן לך הרגשה משוחררת וחופשית
 365ימים בשנה .תוכלי ללבוש מכנסונים
קצרים והדוקים ,חצאית מיני או ביקיני.
תוכלי לרקוד ,לטייל ,לטבול באמבט ולרחוץ בים
כבטחון מלא.

.נ 1ס סופג ■ותר!
תתרחב ואוטם עם הספיגה!

להשיג ב־  3גדלים :
נורמל  :למרבית הנשים
אקסטרה  :לנשים עם דימום רב
והחידוש העולמי האחרון !
י

טמפוני מיני לנערות ,לבתולות ולנשים
עם דימום מועט.

חדש ! אריזה חסכונית של  40טמפונים  +שי —
ארנקון פלסטי לנשיאת  3טמפונים בארנק.
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אולפן גרג )בר־קמא(
פותח השבוע קזרס חדש ל־

קצרנות
עברית ו/או אנגלית
הצלחה מובטחת! הירשמו מיד!
ת " א  :וייצמן  ,22טל.254826 .
חיפה  :בי״ס ״במעלה״.

המתנה בהיפהקביותרס
רו

הרזיה
אינה ב ב ר ב עי ה
בשיטת הרזיה אישית
המשלבת
תרגילי נוף,עיסוי ודיאטה
את מורידה יותר משקל
בפחות מאמץ ומוסיפה

בריאות ,חן
ובטחון עצס׳
תוך  00יום
ג ם ס ש ק לן יראה  15נן״ג פ חו ת

* 1רה
דבעיווו האדם והחבורה
ביום ד׳  , 1.6.77בשעה  19.30בדיוק,
באולם מרתף שברח׳ רמברנדט 18
בת״א ,תתקיים הרצאת שלום זמיר
על הנושא :אורח חיים חיובי
לפעילות דינמית ולמניעת התנוונות
מוקדמת ותחלואה — מהו ז
אחר ההרצאה שאלות־ותשובות והשגות

העישון במקום אסור לחלוטין!'
דמי כניסה  5 —10ל״י
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)ובון הבריאות
 |3יה1די־•  • 73ס״א• 0ל238003 :

שסוח הונרונוסה10.00 • 10.00 :

)המשך נזענזוד (42
דיים .מרכז־הקני־ות של הסדרות הללו הוא
מלון מאונט סקופום בירושלים ,ומדי
מיספר דקות מגיע למקום אוטובוס־מטיי-
לים .המצטייד במיטען סטים כאלה .המד
ריך משלם לסמי עוואד רק אחרי שמכר
את הסטים באוטובוס ,וה,דולרים ממשיכים
לזרום ללא פיקוח .מורי־דרך זהירים יותר
מבקשים את אספקת הסטים לחדריהם ש-
בבתי־המלון ,וסמי עוואד מבצע את המיש־
לוח בחפץ־לב.

בעילה ק טנ ה
בכנס״חירוס
ך* וכני־הנסיעות מודעים היטב
^ למצב אך אינם עושים דבר כדי
לתקנו ,שכן הם־עצמם תלויים במורי-
הדרך להגברת דיווחיהם ,למשל על־ידי
שיכנוע קבוצת תיירים לנצל את היום
החופשי שלהם לצורך טיול נוסף ,שעפו־
רו הם משלמים תשלום מייוחד .סוכני-
הנסיעות אף מסייעים למורי־הדרך ,בכך
שהם מציינים חלק מהמקומות שהוזכרו ב־
תוכנית־הטיול הרישמית ,מה שמונע ם־
מפקחי מישרד־התיירות אפשרות להאשים
את מורי־הדרך בסטייה ממסלול הטיול,
דבר הנחשב כעבירה לפי תקנות מישרד־
התיירות.
סוכן־נסיעות אחד ,ג׳ון משרון טורס,
היה מן הבודדים שהתייחסו ברצינות לנו
שא עבירות המטבע .הוא דאג לקבל את
המטבע הזר מהתיירים ,ולהמירו בבנקים
כחוק .אלא שהסוכן־לדוגמה ,שהיה עולה
חדש ,לא החזיק מעמד זמן רב .שיטותיו
היו ישרות מדי ,והוא נאלץ לחסל את
עסקיו ולרדת מהארץ.
לא כל מורי־הדרך הם עברייני־מטבע.
חלקם ,אלה שהיו מוכנים לשוחח על הנו
שא בגילוי־לב ,היו מעדיפים שהדברים
לא יתנהלו כפי שהם מתנהלים כיום .״אני
לא מתעסקת עם עמלות,״ מספרת רותי
אקרמן ) ,(24סטודנטית המשמשת כמורת-
דרך .״אני פשוט מסרבת לקבל את מה
שבעלי־החנויות מציעים לי .אני מסתפקת
בכוס־קפה ,בזמן שהתיירים קונים.
״אני נהנית מהעבודה ,ולא רוצה להת
לכלך בכסף שחור מהסוג הזה .לא מעניין
אותי גט שמורי־דרך׳ אחרים ,נהגי־אוטו-
בוסים ובעלי־חנויות חושבים אותי למטור־
פת .אפשר להתקיים במיקצוע הזה יפה
גם אם עובדים ביושר.״
החוק החדש והמאיים הביא לנקיטת
צעד מפתיע .ביוזמתם של כמה מורי־דרך
ותיקים נערך בחודש פברואר האחרון,
במלון פאל בתל-אביב ,כנם־חירום חשאי
של מורי־דרך .מטרת הכנס היתה לארגן
הברד ,שתגבר ,את העמלות מהחנויות ב
צורר ,מסודרת ,ותדאג להעברת מם־חכנסד,
חוקי עבור הכנסות אלה.
לבאי הכנס הוסבר ,כי כל מורה־דדך
יכול להיכלל בגוף החדש תמורת תשלום
של  5500לירות ,שמטרתו לממן את פעי
לות הגוף החדש .לכנס זה הוזמן גם מים-
פר גדול של בעלי חנויות ועסקים הנוה
גים לשלם עמלות .״למרות שהכנס הזה
היד ,סימן ראשון לרצון כן לנסות להת
מודד עם הבעייד״״ מספר מורד ,דרך ש
השתתף בכנס ,״הוא לא הצליח במאה
אחוזים בגלל חילוקי־דיעות בין מורי
ד,דרך לבין הסוחרים ,בשאלה מי מביניהם
ישלם את המס על העמלות.״ מכל מקום,
למרות שכלל לא עלה בדעת מארגני הכנס
לבדוק את אפשרות ביטול העמלות לחלו
טין ,כדרישת החוק ,לפחות הפגינו מגמה
כלשהי להפוך את הכנסותיהם הצדדיות
ללגיטימיות.
היחידי שנלחם עד עתה בתשלומי ה
עמלות ,הסוחר אבו־סוסא מביודלחם ,ני
הל את מילחמתו בדרך פחות חשאית.
הוא עמד חודשים רצופים בכיכר המרכ
זית של בית־לחם ,כשהוא מסביר לתיי
רים את נושא העמלות וקורא לקבוצות ה
מטיילים לבל יילכיו שולל אחר המלצותיו
של מורד-,הדרך ,ומבקש מהם שיתפזרו
בין החנויות לפי בחירתם ,וללא הנחיות
המדריך.
״הפיתרון יכול להיות פשוט,״ טוען אבו-
מוסא .״אסור שיותר מאוטובוס אחד יעמוד
ליד חנות־מזברות .יש די חנויות בבית-
לחם ,והסחורה דומה בכולן .למה שלא
כולם ירוויחו שווה?״
עברה כבר חצי־שנה מאז הצהיר הסוחר
הקשיש מבית־לחם לראשונה כי אינו מש
לם יותר עמלות למורי-הדרו ,תשובות
לשאלותיו ולתלונותיו הרבות עדיין לא
הגיעו .אבל מזה חצי־שנה לא דרכה כף-
רגלו של תייר בחנותו היפה.

משה מאור !■

וו נ ״ נ וו מדווח
מנסט■ נר קאן:
המערב גוסס -
ך* קולנוע הוא מראה שבד ,משתק-
 1 1פים פני העולם ,ופסטיבל־ד,סרטים
בקאן הוא המדאה שבה משתקף הקולנוע.
הערכה גסה אומרת ,שכמחצית התפוקה
השנתית של תעשיית הסרטים עובדת את
בתי־הקולנוע השונים בקאן במשך הש
בועיים של הפסטיבל ,ומכאן גם הדוחק
העצום של עיתונאים ,אנשי־מיקצוע וסתם
סקרנים, ,המבקשים להרוג ציפורים רבות
ככל האפשר במכה אחת .הדוחק ,ד■,שנה,
באמת עולה על כל המשוער ,כשנציגי
העיתונות הישראלית ,שסברה במשך שנים
כי קאן אינה מעניינת איש׳ שורצים באן
לפתע בהמוניהם ,טוענים כל אחד בפני
עצמו לנציגות בילעדית של עיתונו ,וכ
תוצאה מכך מעמידים את הנהלת הפס־
טיבל במבוכה ואת ישראל באור מפוקפק.
אבל נניח לפרק אווילי זה ,ונסתכל
היטב בקולנוע ,כי מה שמשתקף בו חייב
לעורר דאגה חמורה אצל כל מי שרוצה
לבחון את פני העולם.
התמנה השולטת ,המאפיינת והבולטת
ביותר בסידטי מעצמות המערב ,היא ה
התעסקות החוזרת־ונשנית במוות על צו
רותיו השונות ,מעין נבירה חולנית ,הבאה
כאילו במאוחד לאשר את תורותיו של
אוסוואלד ספנגלר על .״שקיעת המערב״.

חיידק ה מי ל ח מ ה
ו הכו ח
ך* כר כפרט־הפתיחה ,קומדיה פא-
תטית מתוצרת איטליה בשם חדרו
של הבישוף ,תולה אונו טוניאצי
את עצמו בסצינה ד,אחרונה ,אחרי שנחשד
בחיסול רעייתו הדומיננטית וד,ממורמרת.
למחרת היום אפשר היה לראות את
אגממנון מקריב את בתו ,איפעניה ,בלחץ
המונים זועמים ,בגירסתו של מיכאל קא-
קויאניס למחזה של אווריפידס .קאקויאניס,
שהשלים בכך את טרילוגיית האטרידים
)הוא עשה לפני־כן את אלקטרה ואת נשות
טרויה( ,נוטל את הסיפור המתרחש בערש
התרבות המודרנית ,ומשתמש בו כדי להו
כיח שכבר אז היו חיידק המילחמד ,ורדיפת
הכוח מה שהפיל את האנושות למלכודת
שאין ממנת מוצא.

״חנק״ תוצרת יוגוסלביה
בני־האדס מתאבדים
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