
 המפורסמים מהנדרשים, הם מוצרינו כי
 בעולם. והמובילים

 אמנם הינכם כי בטוחים שתהיו כדי
 מקוריים, אוריגינל טבק מוצרי מקבלים
 יי ההיכר סימני על הקניה בעת הקפידו
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ב- הטטם לבטלי אוריגינל״ ״טבק מוצרי סידרת  שייב, אפטר הטו
 ומוצרים תפנוקים סבון לגילוח. קצף שיטר. מי קולון, מי דיאודורנטים,

4מהודרות. שי באריזות גם - נוספים גבריים
 שביטית שנה

ברציפות.
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הדוקים! את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי
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 פעמים כמה
 מהם־־ להפטר נסית
הצלחת?? ולא

נגר ליהודית ן
המים כולכת

בהיגחרך
׳78 המים למלכת

 לבביים איחולים ס
לדוגמנות מורתך מאחלת ;;
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במדינה
הועם

העולמית הבריח
? פאולוס ? סאראת ? בגין

 חשובה אחר; אישיות
אוגאיסיס כריסטיגה :מכולם

 בצרותיה שקועה היא אי. היא ישראל
הג העולם ענייני עצמה. של ובבעיותיה

מעט. אך אותה מעניינים דול
 הצרות וצ׳ילה, דרום־אפריקה זוועות

 אתיופיה מילחמות אירופה, של הכלכליות
 כל — אפיפיור של פטירתו וויאט־נאם,

 הישראלי האדם תודעת אל חודרים אלה
עמומה. בצורה רק

בינ אישיות מצליחה לפעם מפעם אך
האגו חומות את לפרוץ כבירה לאומית

 האזרח את ולשתף הישראלית, צנטריות
עולמית. בחווייה הישראלי

אונאסים. כריסטינה השבוע, היתד, כזו
 כמו שמרני עיתון גורליות. שאלות

 העמוד בראש מעלליה את שם הארץ
 קאמפ־ לוועידת ההכנות לצד הראשון,

כל לבנון. ומילחמות הנדון) (ראה דייוויד

במוסקבה קאוזוב וסרגיי כריסטינה
שלום? צריך מי

 ארוכות דקות לה הקדישו כלי־התיקשורת
כתיבה. של ארוכים וטורים שידור של

נשואה, להיות כריסטינה תוסיף האם
בעלה? את שנטשה או

 או המאושר הבעל קאוזוב, סרגיי האם
הקג״ב? סוכן הוא האומלל,

 רודף־ אביה שצבר הידד,עתק, יפול האם
סובייטי? הרפתקן בידי הנשים־והאוניות,

האג עטור סקורפיוס, באי מתרחש מד,
? קנדי-אונאסים ז׳אקלין של דות

 בלא־ בשיחות צפו אלה גורליות שאלות
 ב- הטלוויזיה, מקלטי מול בבתים, ספור,

 בהשוואה במקומות־העבודה, בתי־הקפה,
 פעוטות־ערך שאלות ונמוגו דהו אליהן,

 אנ־ של יהמת־השלום תתפגר האם כמו:
הקרובה? בפגישה סופית אל־סאדאת ואר

חיו השלכה לפחות זו לתופעה היתד,
היש האדם שגם הוכיחה היא אחת: בית

 כמו ממש למישפחת־העמים, שייך ראלי
 באים־ וצופי-ההדשות קוראי-העיתונים

 כריסטינה ובאיי־פיג׳י. באיטליה לאנד,
 עולמית בברית כולה האנושות את איחדה

רכילות. של

שלה הממ
המצסון ראי

 להילחם .המחייב ״הביטחץ״,
 שמעבר המארוגיס למען

 את 7גש7 מחייב לגבול,
שד:הגבול זה בצד המארונים

 הכפרים שני ובירעם, ׳איקריות ׳פרשת
 של ׳לרוחו ׳דומה הצפון, !בגמול הנטושים

 היא שקספיר. של ׳במחזהו האסלט, אבי
סוף־ כי כשנדמה ׳מחדש. פעם בכל צצה
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