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מדי יותר
ה!פפריק

והיא הוא
 צעירים דרבבות 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 ,610 01631־ הבדוקים רים
 נוער בני של למליוגים 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, . .
 610 0163מ561ב־ הפגים רחיצת .1

העור. את מטהרת ובערב בבוקר
 \¥3*6ז 6117 ב־ העור רענון .2

ו שומנים מוריד ?01־6 60*100
העור. את מיצב

 את משלימה 610־01631־ משחת .3
הטיפול.

ל יש שמן, ראשך עור ואם .4
קשק :610-81ו31קמ00 ב״ השתמש

 לפגימות הגורמים אחד הם שים
עור.

 ב־ בלבד) הפנים(לנערות איפור .5
 מכסה האיפור ,01631־ 3>ח1601:617

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

 מס. 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

11616113, 11111)11181) 6111
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במדינה
)19 מעמוד (הנושן

 הדירה, א<ז לנקות באה עוזרת כלום!״ ״לא
 מסתובבת עצמה היא החדרים. חמשת בת
 עלה משקלה קניות. ותבבת חברות עם
קילו. 56ל־ 55מ־

 בעלה חודשיים. עוד בארץ תישאר לילי
 שהוקם — שלו לבית־החרושת לחזור נאלץ

 המעסיק — פולין יליד יהודי אביו, על־ידי
פועלים. 400כ־

אנ בילו מסיבוב הנערה למדה בינתיים
 ולערבית, לעברית נוסף — כהלכה גלית

באישיותה. שהתמזגו העמים שני של השפות

חיים דרכי
ת ד או ו ב כ

לש פאטמה של אביה החליט כאשר
ונש כמעט לקורם־אחיות, בתו את לוח
המש זקני השמרנית. במשפחה דם פך

 מהם אחדים עמו. מגע כל הפסיקו פחה
 עד להם, שהזדמן ככל ללעג אותו שמו

ונשבר. שכמעט
במק מורה אח, גם היה לפאטמה אך
 לרשום מיהר אביו, את עודד הוא צועו.

 הסמוכה. בעיר המיועד, לקורס אחותו את
 ״אתה הקרובים. זעם את הגביר עוד הדבר
 בפניו. צעקו לזונה!״ אותה להפוך רוצה
 ענה הוא אחותכם,״ ולא אחותי ״היא

בתוקף.
 ראשון יום מדי מהקיכדן. רומיאו

לכפ וחזרה לימודיה למקום פאטמה נסעה
 היתד. חודשים במשך ששי. ביום רה

 עם לשוחח העזה ולא בעצמה מכונסת
איש.

קיבוצ על־ידה התיישב הנסיעות באחת
 הבחורה בידי העברי העתון צעיר. ניק

 פתח הוא אותו. סיקרן הערבית בתלבושת
 וענתה התבלבלה הנערה בשיחה. איתר,

 שמא הזמן כל חוששת כשהיא בלחש,
בקלקלתה. אותה יראה הכפר מבני מישהו

 אחרות. בנסיעות שוב ניזדמנו השניים
בפ נימשכה ביניהם, שניקשרה הידידות,

 של הניצחי סיפורם העיר. בתוך גישות
מו חושה, במהדורה חזר ויוליד, רומיאו
יותר. דרנית

פאט־ כשבאה אחד, יום מוכן. החתן
 לה ציפתה השבוע, לסוף לכפרה, מה

 א ה חתן,״ כבר לך ״יש האם: בפי בשורה
 ופרצה ניבהלה פאטמה בשמחה. הכריזה

ה הרי הבינה: לא הנבוכה האם בבכי.
 מידידי מורה, היה ידה את שביקש בחור
יותר? רוצה היא ומה אחיה,
 דברי את שמעה ולא כמעט פאטמה אך
 אך הקיבוצניק, את אהבה היא האם.

 יותר: מסובכת היתד, העיקרית הבעייה
ער לבחורה בתולה. עוד היתד, לא היא
 פירוש שמרנית, כפרית ממשפחה ביה,

מוות. — הדבר
 הקיבוצניק אושר. של אחד יום
 פאט־ את לחטוף חשב לרגע לפעול. מיהר

 ברור לשניהם אך לאשה. לשאתה מה,
 ניקמת הוריה. על שואה יביא שהדבר היה
תקויים. המשפחה בני

 לקצין־מבחן השניים פנו ברירה מחוסר
 בהסברים, להאריך צורך היד, לא עברי.

 הצפויה הסכנה חומרת את שיבין כדי
 ניתוח אחד: מוצא הציע הוא לפאטמה.
ד,תומה. להחזרת

שיאפ אחת: בקשה רק היתד, לפאטמה
 לבד, בחיר עם אחד יום לבלות לה שרו

 הועברה היא יום, אותו תום עם העברי.
לבית־החולים.

 ברוב התקיימה פאטמה של חתונתה
נישמר. המשפחה כבוד והדר. פאר

סעד
ג ע ש ל ר ל

 משרד־הסעד מוכיח בשנה פעמים ארבע
 של משפחות אלף 28 לגבי לבו נדיבות את

 החדשית הקיצבה מלבד בישראל. נזקקים
 בעיות מהוות שכולן אלה, משפחות מקבלות

ומחו בילדים מטופלות חמורות, סוציאליות
 שנועדו חבילות־מזון קבוע, מקור־קיום סרות
 רק ולוא הבסיסיים, צרכיהם את לספק
 כלל בדרך מכילות אלה חבילות קצר. לזמן

וכו׳. וביצים חלב אבקות שמנים,
למש לספק משרד־הסעד החליט החודש

 הקצבה לפי כיכרות־לחם, גם הנזקקות פחות
 שלוש בת למשפחה לחם ככרות ד של

חודשים. לשלושה אחת נפשות,
 משלה. הגיון יש לביורוקראטיד, אולם

 קצבת־הלחם כל את לקבל חויבו הנתמכים
 קיבלה נפשות 12 בת משפחה אחד. ביום

אחד. בבוקר ככרות־לחם 28

י ך■ ת ע  עברתי חד־פעמי. גבורה ממבצע ג
 רוסיה בשלום. וחזרתי הברזל מםך י 1

 דולארים די בידו שיש מי וכל אותו, הרימה
הצ ליום. דולאר 15 בעד אותו לעבור יכול

טיסה שעות ובחמש לעולי־הרגל, טרפתי

ההונ למולדת אחורנית, שנים 23 חזרתי
גרית.

מ אותנו שלקח הונגרי, המטוס נוסעי
 ספורטאים, סוגים: לשלושה התחלקו רומא,
ישראלים. ותיירים אמנים

 כדי מהונגריה שולחים הססורטאים את
 עטורי־תהילה. לחזור מוכרחים הם לנצח.

 ושתק־ תהילה עטורי היו הם שלי במטוס
 בוונציה, מהביאנלה חזרו האמנים מאוד. נים

האבסטרק האמנות מזוועות כנראה המומים

 אסור מה בדיוק יידעו הם עכשיו — טית
 מפני שתקו הישראלים התיירים לצייר. להם

 מאחורי לדבר מותר מה ידעו לא שעוד
 והמאכלים הטובים היינות רק הברזל. מסך

הנוס־ פיות את לפתוח הצליחו ההונגריים


