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 כאשר סיסמה אינה זו משוחררת אשה להיות
או־גה. בטמפוני מדובר

ס,1.נ טמפון  בעולם, והבטוח הקטן הטמפון .
וחפשית משוחררת הרגשה לר נותן

 קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימיט 365
 לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני חצאית והדוקים,

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל,
 משפתון קטן .ס. טמפון.נ!

בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן,

ענק. ספיגה כושר בעלי 0,13.טמפוני
:גדלים 3ב־ להשיג

 הנשים למרבית :נורמל
 רב דימום עם לנשים :אקסטרה

:האחרון העולמי והחידוש
 ולנשים לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם

טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש

בשנה חפשיים ימים 365

מלניק נרסוים

 כאב ללא וחלקה יפה היי
 מהפכניות שיטות שתי

חלק עור — הותיק במכון
 שורש השמדת
 השערה

לצמיתות
 בשיטה

 ■אלקטרונית
 בעולם מהחדישות
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 ויעילות מהפכניות שיטות שתי המשלב
 לצמיתות שערות להרחקת

 בין־לאומיות דיפלומות מעולה, צוות
■׳־ חינם ייעוץ
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)23 מעמוד (המשך

 כולם היו בערב תשע בשעה שלה. עין
 לתזוזה. מוכנים רחל של בביתה מרוכזים

ה את שידר גורן יגאל הטלוויזיה כתב
 במהדורת הצפוייה ההתנחלות על ידיעה
 החליטו הנדהמים שהמתנחלים עד מבט.
 נתגלה שסודם העובדה את לעכל כיצד

 ובידו הגוש ממזכירות רץ הגיע ברבים,
לצאת. לא חד־משמעית: הוראה

עצ הרגישו החיפאי, דותן גרעין חברי
רו על העולה ככל לעשות חופשיים מם
והח מירושלים מרוחקים היו הם חם.

 יצאו הם להם. נגעו לא המזכירות לטות
 סגור, במישטרת להתיישב הלילה בחצות

פי למקום שהוזעק צה״ל כוח ג׳נין. ליד
אלימות. ללא במהירות, אותם נה

ליון שישה  ל״י מי
ר חז ה ״ ״ ל ת או צ הו

 בבוקר שבע בשעה הרגיעי יום ף*
 לביתו אמונים גוש של משלחת הגיעה ^
 את לקבל רצינו ״לא ראש־הממשלה. של

 ילבשו המתנחלים כי בגין, מר של ההצעה
 סלונים, צבי אמר יתנחלו,״ וכד צה״ל מדי

 היתה ״זו פרטית. בשיחה הגוש, דובר
 לספר רציתי ולא ישראל לעם גדולה בושה

 כל בפני בגין את לבייש לא כדי זה על
הציבור.״
 אמונים, גוש אנשי את לגייס הרעיון
באמ משכורת להם ולשלם מדים להלבישם

 שקיימו בפגישה עלה משרד-הביטחון, צעות
 בגין, הסוכות. חג ערב אמונים גוש אנשי
 כי מהצהרתו בו לחזור כיצד ידע שלא
 בארץ- חוקיות בלתי התנחלויות יותר ״איו

 גם שיתקבל כמוצא אותו ראה ישראל,״
 התנגדו לא אלה שכן האמריקאים. ע״י

 בגדה. צבאיות היאחזויות להקמת בעבר
 האמריקאים גם לרעיון התנגדו הפעם אבל
אמונים. גוש אנשי וגם

 אמונים גוש אנשי את לקנות הניסיון גם
 של הבטחתה למרות יפה. עלה לא בכסף

 מיליון 6 אמונים לגוש לשלם הממשלה
 באלון־ ההתנחלויות הוצאות כהחזר ל״י,

בהת אושרו שאלה לפני ובעופרה, מורה
 אנשי את שיכנעד, לא חוקיות, נחלויות

 עליו השטר־ פרעון את דרשו הם הגוש.
באופוזיציה. בשבתו עוד בגין חתם

רא הסכימו אחרת פשרה להצעת אולם
 על יעלו מההתנחלויות שתיים :הגוש שי

ש הרגשה לנו ״יש הבא. בשבוע הקרקע
 לבייש לא כדי הזה השבוע על עמד בגין
 הסביר בארצות-הברית,״ השוהה דיין את

 את דחינו ״אז דרוקמן, חיים ח״כ הרב
ית ההתנחלויות יתר בשבוע,״ ההתנחלויות

 כחודשיים. בעוד הקרקע על לעלות חילו
מב אני התנחלויות, יהיו לא ״השבוע

 המדיני המזכיר שפט, גרשון אמר טיח,״
לעיתונאים. גוש־אמונים של

 גם יצא המשלחת שעזבה אחרי דקות
 באותו כמו כמעט נראה בגין מביתו. בגין
 התקף־ לאחר מגית־החולים יצא בו יום

 שקיות מסוכן, באורח חיוורים פניו הלב.
 הוא כמינהגו, ושלא עיניו תחת שחורות

העיתונאים. לעבר מבט העיף לא
 של בליבו סכין תקע אמונים ״גוש
ממקורביו. אחד אמר בגין,״
 את אמונים גוש חברי יקיימו אכן אם

 הקרוב, בשבוע להתנחל ינסו ולא הבטחתם
 ביותר העמוק מהפח לחמוק בגין הצליח
כראש־הממשלה. נבחר מאז לו שנטמן

 להצעת אמונים גוש אנשי נענו זה בשלב
 11 מתוך שלושה ימוקמו פיה על הפשרה
הקיי בישובים שלהם ההתנחלויות גרעיני

 ;ומסחה עופרה אלון־מורה, :בשומרון מים
 זה פתרון אולם לאישור. עד שם ימתינו
והסדן. הפטיש בין בגין את הכניס

 התנחלויות הבטיח הוא האחד, מהצד
 אמונים. גוש לאנשי חופשיות ״כמעט״

 דחופים מסרים אליו הגיעו האחר מהצד
שבוושינג שרי-החוץ משני זה, אחר בזה
 מפני המזהירים והאמריקאי, הישראלי טון,

ההת בעיקבות להתחולל העומדת השואה
נחלויות.
 גוש לאנשי בגין הודיע האחד מהצד
 קבלת לאחר רק להתנחל עליהם כי אמונים
 לאריק מותיר כשהוא מהממשלה, אישור
 על- בכוח, המתנחלים בפינוי לאיים שרון

מ בגין מזועזע האחר, מהצד צה״ל. ידי
 צה״ל לחיילי להורות יצטרך שהוא הרעיון
 שהיה אמונים, גוש אנשי את בכוח לפנות

אמונו. גוש כה עד
 של לאידם לשמוח השבוע היה אפשר

באופו רבה גבורה שגילו הליכוד, אנשי
 על רביו ממשלת את תקפו עת זיציה׳

לנ נאלצו ועתה שלה ההתנחלות מדיניות
 שקילקל מה עצמה. מדיניות באותה קוט
 החשבון שאת הידיעה היא השמחה את

ישראל. עם כל לפרוע יצטרף

 עזבה ם חתי
כסגנית הארץ את

 וחזרה מלכת־היופ׳
נמידונדית

 דרכו הבקיע הקטן הפרטי מטוס ךי
 בנמל־ד,תעופה השחורים. הלילה בשמי 1 1

 תל- הטיסה: יעד נרשם בלונדון היתרו
אביב.

 הלבן ושערו ושזוף גבוה ברגר, מלקולם
 באר- על נשען העמום, באור מבהיק

 גביע בידו אוחז כשהוא העמום המשקאות
 אורחיו: אל ומביט ורודה שמפניה ובו

 ומצליחים ממולחים ואנשי־עסקים ידידים
 למסע־ד,כלולות להצטרף שהסכימו כמותו,

שלו.
 רותי(לשעבר את בחנו מלקולם של עיניו

ש שלצידו, הג׳ינג׳ית היפהפיה פלוצקי),
 תל־אביבית נערה שנים שש לפני עד היתר,

 עתידה אחדות שעות בעוד אפורה. אך יפה
ברנר. הגברת לאשתו, להפוך היתד,

מידידי־ שנייםהסילון חוג
רותי של הס

מלונ במייוחד שבאו ברנר, ומלקולם פז
חוג חברי הם, ובקי סם :לחתונה דון

תכ מעצבת היא ג׳קי הבינלאומי. הסילון
בעל הוא וסם ידועה לונדונית שיטים

.1 כפול הידועים מועדוני־ההימוריס

 הקריאה, נשמעה ורותי!״ מלקולם ״לחיי
 אל-על הורמו משקה כוסיות ועשרות
 המצופים המטוס דפנות על ריקות, ונופצו,
 פרצה אדירה הבדדנגילה שירת קטיפה.
 של הצהובים אורותיה כשניגלו במטוס

 ניכרו וציפיה דריכות מתחת. תל־אביב
 המטוס גלגלי בגעת רותי של בפניה

 המטוס כבש על ניצבה לרגע בקרקע.
 ומייד יהלומיה, בברק ומנצנצת זוהרת
 פלוצקי, אבא־אמא של בזרועותיהם היתד,

בשיי המטוס. למרגלות נרגשים שהמתינו
 לעבר החבורה יצאה ארוכה מכוניות רת

 ושם, בתל־אביב קתטיננטל רמדה מלון
 מלקולם הודיע ״מזל־טוב״ קריאות לקול

כלולותיהם. טכס את כאן לחוג באו כי
 סיפור להסתיים או להתחיל היד, יכול כך

כחול-לבן. בגירסה מודרני, סינדרלה

ת סגני
ת כ ל פי מ היו

 פלוצקי- רותי את היום שרואה י
 העיניים בעלת והבוטחת, היפה פז

 עשירי בץ בביטתץ הפוסעת הבורקות,
 ההצלחה בסיפור לד,אמין מתקשה עולם,

 התייצבה, שנים שבע לפני שמאחוריה.
 בפיק- גדולים, חלומות עם קטנה כנערה
 בתחרות היכל־התרבות, בימת על ברכיים

הישראלית. מלכת-היופי התואר על
 של לעולם פתח המבטיח הנכסף, התואר

שזכתה אלא קרוב־קרוב היה ותהילה, זוהר


