
נזלניק סום

טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש

- ה ב - או
הט&פון

 הספיגה כושר בעל
בעולם הטוב

כבוש, גפן צמר העשוי או־בה, לטמפון
אחר. טמפון לאף שאיו ענק ספיגה כושר

 הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת
 שהוא לכן,ככל הספיגה. עם מתרחב 0.1.נ טמפון

 את יותר טוב אוטם הוא כן יותר סופג
 טבלי דליפה. או תזוזה כל ומונע הנרתיק פתח

 מים כוסות בשתי אחר וטמפון 0.6. טמפון
 המצויין הספיגה בכושר ותווכחי נפרדות

0.6. של
בעולם, ביותר והבטוח הנוח ,0.6.טמפון

 וחופשית משוחררת הרגשה לך נותן
 מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365

ביקיני. או מיני חצאית והדוקים, קצרים
 בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל, לרקוד, תוכלי

מלא. בבטחון
<

:גדלים 3ב־ להשיג
 הנשים למרבית :נורמל

 רב דימום עם לנשים :אקסטרה
!האחרון העולמי והחידוש

 ולנשים לבתולות לנערות, מיני טמפוני
מועט. דימום עם

ב ח ר ת טם מ או ם ו ה! ע ג פי ס ה

מיני גם לו שיש טמפון המיני

קולית ולהקה תזמורת בלווית
דניגוטפרח־ של בניצוחו

יצדוקגרציאגי מוזיקליים: עיבודים

תל־אביב לתושבי
 9.00ב־ 8.9 ר,/ יום החייל״, ,בית
9.00־1 10.9 מוצ״ש ארלוזורוב״, בית

ביאליק קריית
9.30־1 השנה ראש א׳ ,13:9 ג׳ יום ״סביון״,

ירושלים
9.30־1 14.9 ראש־הישנה מוצאי ד׳ יום ירושלים״, תיאטרון
ישראל בית לכל ומאושרת טובה שנה

שדד 249835-297193 -ת״>זטל.66 בוף1ר.הפחה:דיו .מ

במדינה
רה תעבו

ת ב כ ש נול ר הכב־
 לשאת המסוגלת משאית

בארץ גבגתה טון 300
 נוסף לפרק יועד כאילו נראה המעמד

העו האחים, הבריטית הטלוויזיה בסידרת
 עשרות בריטית. תובלה באימפריית סקת

 קציני כחולים, בסרבלים לבושים פועלים
ואז ממשלתיות חברות נציגי מישטחה,

חב של הענק :במוסך נקהלו סתם, רחים
לה כדי רמלה, צומת ליד תעבורה, רת

 ויצחק אברהם האחים עם כוסיות שיק
ה הפרטית ההובלה חברת בעלי לבנת,
 הגלגלי המוביל חנופת :חגם ביום גדולה
 המזרח־ כבישי על כיום הנע ביותר הגדול

התיכון.
 הצבועים החברה, של הרכב כלי עשרות

 שנים, זה הארץ כבישי על נעים בצהוב,
 ומיטעגים מיכליות טנקים, מלט, מסיעים
להעבי יש אשר אחרים גדולים חריגים

 הענק התינוק אולם למקום. ממקום רם
 שנע מה מפל שונה ההברה, של החדש

ישראל. כבישי על כיום
 משקלו מטר, 35 שאורכו הענק, המוביל

 גלגלים 48 גבי על נע ושמדכבו טון 100
באמצעות עצמם את המתמרנים גדולים,

 ההברה במוסכי נבנה עצמאיים, סרנים 12
 לשאת מסוגל הוא חודשים. תשעה במשך

טון. 300 של במישקל מיטען גבו על
נדי די הם זה מעין בטעמם מיטענים

 חברת של התחזית פי על בארץ. רים
 פסים ללא שהרכבת צ״ים, וחברת תעבורה
 להשתמש צורך יהיה בבעלותם, •נמצאתם

ב פעמים שש עד כחמש הכל !בסך !סו
 הענק ישכון השנה ימות בשאר שנה.

לאפ כדי זאת, למרות במוסך. המתגלגל
 כזה, גודל בסדר מיטענים העברת שר

אותו. לבנות היה כדאי
 הר־ לתכנן שנתיים לפני החלו כאשר

הפו הלקוחות היו בארץ כזה מוביל כבת
 לבצע ביכולת אמונה חסרי טנציאליים

כא בעבר, כזה. מורכב טכנולוגי מיבצע
 בסדר מיטענים להעביר צורך היה שר

 להזעיק צורך היה טובות, מאות של גודל
 מביא־ת היו אשר זרות, תחבורה חברות
מוביליהם. את זה, לצורך לארץ,

 כל כמעט להעביר יהיה ניתן מעתה
ה התינוק מקומית. חברה בעזרת :מיטען

 אימת כל המישטרה לעזרת זקוק ענק
ש כרי בדרכים, להתגלגל יוצא שהוא

 צרות. בדרכים רכב ותפנה צמתים תחסום
 בטכס שנכחו המישטרה קציני ואומנם,
הצמ אל משם יצאו המוביל, של השקתו

 את לו לאקשר מנת על לחסמם כדי תים
הארץ. בכבישי שלו דבתולים מסיע

שטרה מי
רחוק מעל המ׳שטרד,

 להעיר ניסה האזרח
עבירת■ שעבר לשוטר

ונעצר — תנועה
מעל עומדים ישראל מישטרת שוטרי

 כנראה סבורים פנים, כל על כך, לחוק.
 ובכך ראשון־לציון, מישטרת משוטרי כמה
 שלא עד האמין, שלא אזרח נוכח גם

מופ אשר ישראל, מישטרת בשוטרי נתקל
בראשון־לצי׳ון. הסדר שמירת על קדים
 בחברת תקליטים סוכן ),24( הורביץ בגי

 העבודה יזם בתהילת היד, התקליט־חיפה
ש במכונית־מישטרה הבחין כאשר שלו

 זו היתה חמורה. עבידת־תנועה עברה
ה רחובה רוטשילד, ברחוב שעת־בוקר

 לנהג אך ראשון־לציזן, של הסואן ראשי
 לחתוך הפריע לא זה מכוניודהמישטרה

 צומת במרכז חד סיבוב ׳ולעשות ליבן קו
והב הניידת ׳אחרי ׳שנסע הורביץ, סואן.

 רגע באותו נזכר הפראית, בנסיעתה חין
 שהטיל לירות 400 של הכבד הכספי בקנס
 בגין קודם־לכן שבזע שופט־תעבורה עליו

 לבן קו־יהפרדה חציית — עבירה :אותה
מרכזי. בכביש

 התעצל, לא הוא התרגז. השוטר
 שישב מהשוטר וביקש ריכבו את עצר
 שהיה השוטרי, להזדהות. הניידת חגה ליד

 שאינו היד, ונראה אזרחיים בבגדים לבוש
 במהירות הכניס הוא התרתח. בתפקיד,

 לחסום לאחור דוהר והחל אחורי להילוך
ה פגע בדרכו הורביץ. שיל מכוניתו את

 אראה ״אני במקום. והרגו בכלב שוטר
 הורביץ, החצוף האזרח לעבר צעק לך,״

החזק. איש להזד־מעלתו להעיר שהעז

 נפלת!״ צריה לאיזה יודע לא עוד ״אתה
 ממכיונית־המיישטרה. מזנק שהוא תוך צווח
 ל- הבהיר תלונות,״ שלוש כעת לך ״׳״ש

 במקום ״עצרת ופירט: הנדהם, הורביץ
ו ׳לצומות סמוך עמדת החנייה, שאסורה
■תפקידו.״ במילוי שוטר הבשלת

והו תעודותיו, את מהורביץ דרש הוא
 אתי סע עצור. אתה ״עכשיו ליו: דיע

ו התאושש הורכיץ המישטרה.״ לתחנת
ומפ העבודה באמצע ״אני :להסביר ניסה
 השוטר, אך ז״ בתוצאות ישא מי כסף. סיד

 ■ראובן כסמל־ראשיון התגלה יותר שמאוחר
 מה- התרשם לא ),51530 (מיספרו דריאל
 — הזד, ל,ברוך עצמך את ״הכנסת טיעון.
 לו. ענה הסוף,״ עד החרא את תאכל

 לפתע הפך כיצד בדיוק הבין שלא הורפיץ,
 שבעצם לשוטר הסביר לנאשם, ממאשים

 דריאיל אך הפעם, העבריין השוטר, הוא,
 שתדע ״כדאי :חד־משמעית לו הבהיר

 שווי־זכויות, האזרחים כל שיבמדינת־יישראל
•יותר.״ שווי־זבויוית שהם כאלה יש אך

 ההפתעה אך כמישטרה. הגיגה
 החוק רודף התקליטים לסוכן שציפתה

 ה- לתחינת כשהגיעו החילה רק ■והסדר,
 השוטרים עם לדיבר סירב הוא מישטריה.

 התחנה. מפקד את מייד ליראות ודרש
 — המפקד ■אל הובא דעתו על כשעמד
 ד,בין הקצין שטרנברג. גבריאל רב־פקד
 פקודו, של מעשהו חומרת את כנראה

 השוטר סיפר. בחוץ מדי. מאוחר זה היה אך
 שר,ש־ לחבריו, האירוע פרטי את הנלהב
 הוציא בתחנה היומנאי הם. אף תלחמו

 תלונות בו הושם והחיל התלונות יומן את
 בעידודם היורביץ, ׳בני ■נגד סיטוני בקצב

השוטרים. חבריו של
 ראשון־לציון, תחנת של קצין־החקירות

 שעתו הגיעה שהנה סבר קליין׳ חיים פקד
לחדרו התפרץ הוא ׳בדרגה. לעלות שליו

)71 בעמוד (המשך

״תעבורה״ שד משאית־הענק
גלגלים 48 מטר, 35

ם58 עול 2088 הזה ה


