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 חופשיים ימים

בשנה
 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־בה, טמפון

וחפשית, משוחררת הרגשה לר נותן בעולם
בשנה. ימים 3*5

והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי
 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול
ס1טמפון.ג  ונוח קל ולכן משפתון קטן .

בארנק. לשאתו

 — ענק ספיגה כושר בעלי .ס .<) • טמפוני
;גדלים 3ב: להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
רב. דימום עם לנשים :אקסטרה

!האחרון העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים
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ת פלסטי ארנקון א שי ם נ לנ בארנק. טמפוני

הדוקים! את נחסל אנחנו
והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעס נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!גכ־ שלנו(שעורר חיטוי לאחר
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במדינה
ם ח״ כי־ ר ד

בהחלט חוקי פוגרום
 ?הסביר גיסה חגות בעד
 ועד0ההוצאה״? אגשי?

 ?מעצר וגשזח שטעו
אשתו עם יחד

 אשר סד, סכים !מתבייש לא אתה ,,איך
 מתערב! לא ואתה שלך הפרצוף מול

 נהג־ עושים...״ פה סוגחום איזה תראה
 לקול ריבבו את עצר שזדרעתה האוטובוס

 כלי־הבית חנות אל הביט ששמע, הנפץ
 שכבה ׳בפנים חפצים. התעופפו שמתוכה

סחו לערימת מתחת כסיד חיוורת אשה
 שני נאבקו ומעליה מהמדפים, שצנחו רות

 עמד החנות בפתה זה. עם זה גבירים
להת לשכנעו גיסה הנהג .במדים, שוטר
האלימה. הקטטה להפסקת ערב

ולהתבו לעמוד המשיך שהשוטר אלא
 ׳נוגע אינו העניין כל כאילו באדישות, נן
 למקום הגיע קודם־לכן קלה ישעה כלל. לו

 ההוצאה-לפו־ .מחלקת אנשי שיני עם יחד
הח מך שונים חפצים לעקל במטרה על,

פרובקביץ. לימיישסחית השייכת נות,
 ידיעה שלוחת־רסן. התפרצות

עיתוני״ של מעמודי־הפנים ,באחד קטנה

שהר נכון אותרו שהפילו נכץ ז אותך
 אפל לרשום, התחיל החוקר לדו׳ ביצו
 מד, את אלא אמרתי שאני מה את לא

 חותם לא שאני ליו ,אמרתו רצה. שהוא
 שאני מה לא זה בי הזאת, ההודעה על

 אותי והעיף אותי תפס הוא אז אמרתי.
 ,תה־ עלי: איימו אחיר־כך החוצה. בכוח
 לא אבל אויתך.׳ ,נעצור לא, אם יתום!

 עדות ורשם אחר, חוקר ובא בסוף הסכמתי.
 בתחנה המעצר לתא אותי הכניסו מפי.
 אצבעות. טביעות מאיתגו לקהת ורצו
יו אני פושע. ליא אני כיי התנגדתי, איני
 1 אצב- טביעות לוקחים שבחוץ-לארץ דע

 | אנחנו, מה אבל מגניבים, מרוצחים, עות
י פושעים

 אותי שלוקחים לי אמרו הציהריים ״אחדי
 בחוץ, ,׳שהיתר לאשתי, נתתי לאבו־כבייר.

 תיארתי לא לי. שהיו הדסדים כל את
למעצר.״ יקהו אותה שגם לעצמי
 שתיאר ממה שיונה הייתה המציאות אך

אר אשתו עם שעלה פרובקיביץ, לעצמו
 והתיישבו שנים 28 לפני מגרמניה צה

 לרמת-גן. שמצפון הדר־יוסף בשכונת
 החוק, עם עניינים להם היד לא מעולם

 נראית כיצד כלל ידעו לא בדיהם ולדי
 בית־ שלא וודאי מבפנים, תהנת־מישטרה

לכך. ההזדמנות להם נקרתה הפעם מעצר.
 החוקר בא בחוץ, יושבת שאני ״כמו
שלא לאבו־כביר, אותה ,׳תזרקו וצעק:

 אנשי של גדול מיבצע על סיפרה הערב
 במים־ שבוע לפני שנערך ההוצאד,-לפועל

יהו אל גם צווי-עיקול. מאות בוצעו גדתו
 מהדר־ ©רובקביץ )50( ואתל )58( שע

 ההוצאה-לסו־ מחוליות אחת הגיעה יוסף
 פרו־ סיפר !בחנות שהתרחש מה על על.

 שוטר, עם אזרחים שני ״באו :בקביץ
 אמרתי ׳נגדנו. צרעיקול להם שיש ואמרו

 חייב לא אני בכתובת. טעית ,בטח לו:
 גדי ,אתה אותי: שאלו אחד!׳ לאף כסף

 פרובק־ יהושע אני לא, עניתי פורתז׳
שלי. הבז זה פורת גדי ביץ,

 צעק האלה המילים את שאמרתי ״כמו
 את תוציא ,תיכנס לחברו: מהשניים אחד

 מי אותו? שואל בכלל אתה מד, הסחורה!
 לתוך נבנם הוא כך כדי ותוך הוא?׳
 מהמדפים. דברים לקהת ׳והתחיל החנות
 שיש ישוב לו ואמרה אליו ניגשה אשתי

 בעסק שותף אינו שלנו -שהבז. טעות, להם
 הכניס הוא אבל הסחורה, את ושיעזבו

 נפלה היא לפינה. אותר, והעיף מכה לה
 עליה. נופלים המדפים כשכל והתגלגלה,

 ותפסתי אליו ניגשתי הכל, את עזבתי
 התחילה שיפסיק. כדי ,בחולצה אותו

 את סגרתי נהרסה. החנות וחצי קטטה,
 שירוץ חיים, שלי, ליבן ואסרתי הדלת

 את ולקחו שוטרים, באו ניידת. להביא
רמת־גן. לפישטרת כולנו

 רמת־ ״בתחנת כאבו־כביר. מעצר
קו ״נכנס פרובקביץ, יהושע ממשיך גן״
 עדות, למסור סמיקרה, שנכח השוטר דם

 לספר התחלתי ,אותנו. הכניסו ואחריו
 היה לא החוקר אבל שילינו, הגירסר, את

 שוב קרא הוא לצעוק. והתחיל מרוצה
שהתקיפו ,׳נכון לו: ואמר מבחוץ לשוטר

מה שלי ״השכנות שמח. דווקא לילד, היה
 ; ׳ברחובות שנאספו אלד, הסמוכים, תאים
הת ריקודי־בטן, רקדו שרו, הלילה, משך

 במשך שלמה חינגה׳ ועשו ערומות פשטו
הלילה.״ כל

 הובררה העיקול סיבת אתראה. ??א
מ מאוחד רק ©רובקביץ מישפחת לבני
באחרו ניהל ),31( גדי הבכור הבז יתר.
 סכום חייב ונישאר גירושין מישיפט נה

 את בעבד ששינה גדי, לפרקליטו. כסף
 עורך־ אצל השאיר לפורת, מישסהתו שם

 הודעות למישליוח הוריד כתובת את הדין
 שטר את העביר ש׳עורך-הדץ ׳נראה ,אליו.
לפועל. ההוצאה למחלקת ישלו החיוב

 ̂ ינשל־ ׳עיקול ביצוע שלפני הוא הנוהל
 להם וניתנת אתראה החוב לבעלי חת

 מבצעים אינם אם ׳חיובם. לסילוק ארכה
מודי הגבייה, אנשי באים התשלום את
ב כלשהם מיטלטלין של עיקול על עים

ומס הרכוש פירטי את רושמים דירה,
 הם עוור, אינו זה איום גם אם תלקים.

למע הלכה העיקול את ומבצעים מופיעים
האח בשנים ינתח העיקולים ביצוע שה.

 סכום שמקבל פרטי, קבלן ׳בידי רונות
 מוצלח. עיקול כל עיבור לירות 250 של

 * את להביא מצליח אינו שהקבלן במיקרה
 מקבל הוא כלשהן, מסיבות המיטלטלין

 של להיטותם מובנת מכאן לירות. 40 רק
׳במשימתם. להצליח העיקול מבצעי
או טעות,״ לקרות שיכולה מבין ״אני

 סיבה לא עוד זאת ״אבל פרויבקביץ, מר
 היו אם לאנשים. ככד, ולהרביץ להתפרץ

 אפילו או מדובר, יבמה לי אוסרים לפחות
 של החוב את משלם הייתי לי, סוחבים

ככה?!״ אבל שלי. הבן
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