
והיא הוא
 צעירים ורבבות נערות אלפי

 רגשי מתמלאים העולם חלקי בכל
 שתקופת שעה ובושה, נחיתות

ל הופכת אצלם הצמיחה חדוות
עינוי.

״נקו לאותן קראו שמות הרבה
מת אלה פגמים שחורות״. דות

 היפות חיינו בשנות דווקא הווים
 העור תאי פשוטה: סיבתם ביותר.

 המתים והתאים במהירות׳ צומחים
 את סותמים אלא נושרים אינם

הבלו שני מצד העור. נקבוביות
 מיצרות גדולה, שפעילותן טות,

 צריכים שהיו השומנים, שומנים.
 נעצרים הנקבוביות, דרך לצאת

מת כך וע״י הסתום העור ע״י
 ומכוערות, שחורות נקודות הוות

 להש־ עלולים שסימניהם עוד מה
לתמיד. אר

הקדי אשר רובינשטיין, הלנה
 והיופי, החן לטיפוח חייה את שה

 במעב־ שנים של מחקר השקיעה
התכשי את שהמציאו עד דותיה

 והביאו ,210 01631־ הבדוקים רים
 נוער בני של למליונים רווחה

 יכולים כיום ובאירופה. בארה״ב
 ליהנות ישראליים ונער נערה כל

מיסורים. ולהפטר זה בדוק מנסיון
 רובינשטיין הלנה של תכשיריה

שבו כמה תוך לקבל לך יאפשרו
 מ־ ונקי מפגמים טהור עור עות

.פשוטה והדרך ויפה. בריא רבב, . .
 310 01631156ב־ז הפנים רחיצת .1

העור. את מטהרת ובערב בבוקר

\6ז 311׳{ ב־ העור רענון .2 \ ^ 
ו שומנים מוריד ?01־6 30300

העור. את מיצב
 את משלימה 310-01631־ משחת .3

הטיפול.
 ל־ יש שמן, ראשך עור ואם .4

קשק :810-811311^00 ב־ השתמש
 לפגימות הגורמים אחד הם שים
עור.

ב־ בלבד) הפנים(לנערות איפור .5
 מכסה האיפור ,01631־ 3113 30¥61׳<

ומחטא.
מלח על מיוחדת הסבר חוברת

 תשלח העור ושמירת בפגימות מה
 סגורה במעטפה דורש לכל חינם

 לפנות נא אישי. סימון עם וחלקה
מעב עור״, ״פגמי למחלקת בכתב

 מם. ד. ת. רובינשטיין, הלנה דות
העמק. מגדל ,1

 להתחיל כדאי למחר. לדחות אין
 ב־ יימצא לך הדרוש כל היום.
 למכור הרשאית התמרוקים חנות

 שם רובינשטיין. הלנה מוצרי את
 הטיפול אישית. לך ליעץ גם ידעו
 לא הוא טהור עור ונוח. קל יעיל,

 גם אלא נעים׳ למראה יסוד רק
טובה. להרגשה

11016113. 8111ג11181;6111

אנשים
!ומה וטעמה בודה

 משק הקדיש האחרון השבת יום את
 מכל נאספו אלה הלח״י. לאנשי שדה־בוקר

 של בר־המיצודה בחגיגת להשתתף הארץ
לש הלח״י חבר כהן, יהושע של בנו

 הנקודה מפקד כיום, שדה־בוקר חבר עבר,
 בעבדת השיפוצים עבודות על והאחראי
ה לקבלת מכל ביותר הנילהב הסמוכה.
 הממשלה ראש המשק חבר היה אורחים
 בערב, שישי ביום שעוד בן־נוריץ, דויד

 מי לברר התעקש לחדר־האוכל, כשניכנס
 בלח״י חבר סתם היה במקום מהאורחים

 בן־גוריון ?״ בלח״י חשוב חבר היה ו״מי
ההומו במערכון בערב לחזות אף נשאר

 האורחים. לכבוד במיוחד שהוצג ריסטי,
 חברי של תוכנית אחריו לראות קיווה הוא

 תהיה שלא משנוכח הסתלק אך הלח״י,
 נישא־ זאת, לעומת כן־גוריץ, פולה כזו.
ריקו בתחרות בהנאה וחזתה הערב כל רה
 שדה־ לוזתיקי הלח״י ותיקי בין ההורה די

ה ביג׳י היה בבוקר למחרת י . . בוקר
שהצ האורחים, ילדי של המרכזי אירוע
 עד לו הניחו לא בהמונים, סביבו טופפו
ה שודד, ״כמה אוטוגראפים. לכולם שחילק
 אחד את הממשלה ראש שאל שליי״ חתימה

 מרוב לענות מסוגל היד, לא הילד הילדים.
 בן־ דווקא מצא לא זאת לעומת התרגשות.

 הלח״י מפקד של לתשובתו מענה גורמן
 ה־ ומראשי הראשונה הכנסת ח״כ לשעבר,

 ילין־מור, (״גרא״) נתן השמית פעולח
 שלום?״ יהיה כבר מתי ״נו, שאל: אותו
 ילין- לו השיב במקומך,״ הייתי אני ״אם
 • • • התשובה״ את יודע כבר ״הייתי מור,
 בבחינת זמן אותו כל עסוקה היתד, פולה

 שאת האורחים, של ומעשיהם עיסוקיהם
ה אחת אל ניגשה כלל. הכירה לא רובם

 ״מה והצהירה: גמורה בטבעיות אורחות
 אני קפלים? עם בשימלה הולכת את פתאום

ל צריכה את בשימלה, קפלים אוהבת לא
 אלה בימים אגב, • • • אותה.״ החליף

 דמותה את המסכם דני, עתון ארצה הגיע
 נקודות בשלוש תכונותיה ואת פולה של

ל המסוגלת שיחה, אשת היא עיקריות:
 רחבת־ היא מקצועיים; בנואמים התחרות

 ולבושה מושלמת אשד, היא כמוה; מאין לב
 לוי נהיה למה . • • בינלאומית ברמה

 השבוע גילה זאת אוצר? שר אשכול
ד מקורות, חברת מנהל רו  דוכדבני, ב
 לקיום היובל מחצית למלאת שנערך בכנס

 אכזב קידוחי נערכו כאשר זד, היה החברה.
 אחד שהיה אשכול, ולוי ובגבת בשריד
 שמחה למהנדס מיהר הקידוח, מפועלי
 ״צריך לעשות. מה אותו ושאל כלאם

 הכסף ״ועם שמחה, השיב כסף,״ הרבה
 סיכם זו,״ שעצה ״כנראה מים!״ נמצא

 של חייו לסיסמת מאז ״הפכה דובדבני,
 את בילה מקורית בצורה . . . אשכול״

 מגורי־ חיים חירות, ח״כ השבוע החג
 חול־המועד מימי באחד עבד הוא כהן.

מהע חזר וכאשר בפתה־תקודה בפרדסו
 לכיתת להצטרף במפתיע הוזמן בודה,
 מגורי־כהן מורם. בסוכת שחגגו ילדים,
 הלך ואף העבודה בבגדי לשמחה הצטרף

לקולניע• לאחר־מכן, הילדים, עם
★ ★ ★

הדעת ממלפפון
 בעולם. שם יצא הישראלי האירוח למנגנון
 רמא לשעבר, תאילנד מלך השבוע כשהתכונן

לשג פנה בישראל, לביקור לבוא השני,
 ״שמעתי ממנו: וביקש בבנגקוק ישראל ריר
 אל אנא, שלכם. הממשלתי האירוח על

 אחד פריט על גדושה.״ תוכנית לי תערכו
לוו מוכן רמא היה לא מהביקור לפחות

 חובב שלכם הממשלה שראש ״שמעתי ;תר
 רבות!״ כך על אתו לשוחח אוכל בודהיזם.

. .  מובו־ מילטון אפולו אחר, אורח .
 שביקר אוגנדה, של ממשלתה ראש טו,
 בעתונות סיפר בישראל, רב לא זמן לפני
״הישראלים מישראל: רשמיו את ארצו

 שהם כשם ממש נאומים לנאום נלהבים
 הוא ארוך נאום שמפניה. לבקבוקי אדישים

 חוץ טוב. צרפתי שמפניה כבקבוק להם
 קמפלה, של הקאתולי הכומר עם מאשר
 וכאשר ידידים עם שהסבתי שם רק לי אירע
 סרבו. הם — שמפניה למזוג המלצר רצה

מפסי הם מר, יודעים אינם שהם נדמה לי
 למרות • • • שלהם״ עניינם זד, אבל — דים

 ישראל בין המוחלט־כמעט היחסים ניתוק
 אינדונזי־ קשר לפחות יקויים ואינדונזיה,

 צייר הקרובים: בשבועות אחד ישראלי
 בתערוכת כנראה ישתתף חובב אינדונזי
 אישיים מאמצים לאחר הישראלית. התחביב
ה התערוכה, מנהלת של מצידה מרובים ד  ע
 את לשלוח אינדונזי אוחו הסכים מכנס,

ל כדי לתערוכה. שלו הבד ציורי אוסף
גארדנר אמה

זוז מי

קי השבוע פסו
 הזמנת על יעדי, מאיר •

 השומר־ לקיבוצי החוץ מן מרצים
 להזמין יבקשו דיין, ״אחרי הצעיר:

 ליבנה אליעזר ואת אבנרי אירי את
 ואחר־כך אטומי, פירוז על להרצות

 מנחם ואת באדר יוחנן דר׳ את
נגיע?״ לאן בגין.
 ״ענבל״, להקת מנהלת 9

הרו סערת על לוי־תנאי, שרה
 בסרט הלהקה השתתפות סביב חות

ה מאתנו? רוצים ״מה ישו: חיי על
 שלמה בימי עוד הפליגו תימנים

 כאן היו לא ובכלל תרשישה המלך
ישו.״ את שצלבו בזמן
 :תומרקין יגאל הצייר •

 עסק יפתח תיאטרון שכל ״כדאי
ומ מכולת חנות או איטליז צדדי:

 תהיה אולי אז להתפרנס. יוכל מנו
בתיאטרון.״ ממש אמנות
וייצמן״, ״מכון מנהל •
 מדוע לשאלה בתשובה שרף, זאכ

בר ווייסגאל מאיר את הכלילו לא
ל השנור, בעיסוק המדענים שימת
 מדען אינו הוא זה ״בשטח משל:

אמן!״ ממש הוא —
שמד ״הבימה״ שחקן •

 הכדורגל מישחק על סגל, אליק
 כמו זה ״כדורגל אוסטריה: עם

 שלילית תמיד הביקורת — הבימה
מלאים!״ תמיד וו־,אולמות

 אכרהם ״האהל״ שחקן •
 ,־אהלשד נשמור ״אנחנו ז רונאי

 נציג כאשר פועלים. תיאטרון ישאר
 של באצילים הוא גם את מחדש

 ל־ שמו את שנחליף יתכן מולייר,
חמתאצל!״ הבורגני

ב חיפה, סוחרי עלון •
 שני להוסיף העיריה להחלטת תגובה
 העכברושים: מפני לשמירה פקחים
 יותר היו בריאים חתולים ״עשרה
זולים!״ ויותר יעילים
 בסימפוזיון מלכין, דגדבר 9

 של לזעמה ובתגובה הארץ דמות על
סטריפ הופעות על המשתתפות אחת
ה האר״י של עירו בצפת, טיז

 הוא ,א וכי הפלא, ״ומה קדוש:
הגשמיות?״ התפשטות על שדיבר

 וממאמציד, ממירצד, התרשמותו את ציין
 השאר בין שלח התערוכה, מארגנת של

 כיצד לעצמו מתאר הוא בו משלו, ציור
נמו היא זו אשד, ישראלית. אשה נראית

 מונגוליות. עיניים ובעלת שחומת־עור כה,
 תחביבים: זוג מחזיקה היא ידיה בשתי

 ליצרני . . . צורה משוני בקבוקים שני
 חדשים, זיכרונות כבר יש פלסטיין או עץ

טרי זיכרון הבא. לסרטם לשמרם שיצטרכו

 אחד הנשיא. בפני הבכורה להקרנת נוגע
 מהארץ נעדר זילברג, יואל היצרנים,

 דרש כשחזר, הסרט. סוף את כשהסריטו
 בכך לשכנע והצליח מחדש אותו להסריט

 מוכן היה החדש הקטע לייצור. שותפיו את
 נתן בירושלים. ההקרנה ליום בדיוק

 אחד כל לקחו זילברג ויואל אקסלרוד
 בשתי נסעו שהוכן, החדש מהסיום העתק

 זיל־ כשהגיע לירושלים. נפרדות מכוניות
 הקטע את להרכיב מיד החל ראשון, ברג

 האולם את מילא כבר כשהקהל החדש.
 מועד לפני דקה הסרט. בהכנת עסקו עדיין

 וההקרנה ההדבקה הושלמה הנקוב ההקרנה
 . * . נימרץ בדיוק הנשיא בפני החלה
 מעוזריו אחד ג׳אסל, ׳ורג׳ג נוכח כאשר

 שביקר קנדי, הנשיא של חשובים הפחות
 במסיבת מה זמן לפני בישראל, מכבר לא

 פעיל, הוא בה המאוחדת, היהודית המגבית
 מתפאר הנואמים אחד את לשמוע התפלא
 שהכריז עד בישראל, המגבית בהישגי כל־כך

 תפוחי־ בארץ כיום צומחים בעזרתה שרק
 ״וממה מעולם. כן לפני שם היו שלא עץ,
 ב־ ג׳אסל אותו הפסיק הראשון,״ האדם נגס

 חמוצים?״ ״ממלפפונים קריאת־במיים,
★ ★ ★

טורפת! חיה זהירות,
ץ דן מו א ־ לכתביו, יצירות מוסיף כן

לאחרו מה. לעשות אין הופעת לאחר גם
 של החדשה התוכניה על זאת עשה נה

 כתב בחמאס. המוצגת רע, כל שורש הצגת
וה הקטנה המודעה מיוחד במדור דן שם

 שומכר לידיה את אוהב אני • אישית:
ב שפורסם כפי שוחמכר, יוסלה את ולא

 אוהב ואני • אופיר. שייקה טעות,
 מספק 9 זוהר אורי שוחמכר, יוסלה את

וליחי לחברות ולעניין, קצרים הספד נאומי
 יוסי" זאב הנחה, קופת־חולים לחברי דים.
להת הרוצה ,23 בן צעיר, אדם • פץ.
 את לו שיוציא מבוגר אדם מחפש חתן,

מומ • איינשטיין. אריה מהראש. זה
 • • • 227918 טל. תורג׳מן מרקו—חה

 בניו־יורק השבוע ביותר החשובה החתונה
 של בנו וויג׳ר, מייקל של זו היתד,
 לאשה. פונדה סוזי את שנשא וויסגאל, מאיר
 ובתו פונדה ד,נרי של גרושתו היא סוזי

 המלחין המרשטיין, אוסקר של החורגת
 תקף ונורא איום פחד • • • אוקלהומה של

מפח היא ז גארדנר אווה את לאחרונה
 על לאחרונה, הבחינה כאשר מצלמים. דת

 — אותה שמצלמים שלה, הטיולים ספינת
 שחורים. משקפיים מאחורי להסתתר מיהרה
 הקברניט, תא אל ברחה עזר, לא כשזה

 את מסתירה כשהיא השולחן, תחת נשכבה
 מחמי מיטב את • • • מעילה בשולי ראשה
 לרגל דכיא, ושושיק לאריק אותיר,
 הזמרת כבר שלחה שלהם, הבכורה הצגת
 בדואר. הארץ, את שיצאה טאקר, סופי

 בצירוף אדומות, שושנים זר הגיע לשושיק
 לאריק שושנים!״ זר — ״לשושנה הברכה:

 גור — ״לאריק ברכה: כרטיס רק הגיע
לחבילה. בפחד מחכה אריק בדרך!״ אריה
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