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רעננות משנתך קומך ברגע קורן פנייך

.ונעורים . .
 זה רגע של יופיו את שומר כ>0זשע£1״1ז1

 הוא היום. כל למשך פנייך על ומשאירו
 שקיפות היום כל במשך פנייך לעור מעניק
וקטיפתית. עמומה
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^£1ט£1> של ורכותו אחידותו כערב  00ז
0זשע£1111)1 ובקור. בחום עמידים  במבחר 0

 00זשז\£1ט1)1 עם לאישיותך. תואמים גוונים
 המביא גוון, אותו את פנייך עור לובש

 גם לשערך. לשפתייך, לעינייך, הרמוניה
 במשך ועמיד, טבעי איפורך נשאר בתאורה

הערב. כל
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רובינשטיין הלנה על־ידי המאושרות התמרוקים בחנויות רק
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אילון לבינסון גורדון

פיתוח
שא הבארון שר הד

ביש הראשונה האמיתית האוטוסטראדה
 זה יהיה חיפה. עם חדרה את תקשר ראל

 מהירה, נסיעה לצורך בנוי דו־מסלולי, כביש
 כבר מע״ץ עובדי מסוכנות. הצטלבויות ללא

 הראשונות ועבודות־העפר התוואי, את קבעו
סיומן. לפני עומדות

החוף, במישור יעבור שהכביש מכיוון
 מיכ־ בשום והמודדים המהנדסים נתקלו לא

 נבלמה לקיסריה בהגיעם רק טבעי. שול
 מועדון אדמות ניצבו בדרכם כי התקדמותם.

 ה־ נציגי דה־רוטשילד. הבאתן של הגולף
 שלא כדי התוואי, את להסיט תבעו בארון

ה דשא, של יקרים דונמים עשרות יילקחו
 אולם המועדון. חברי של לתענוגם משמשים

 חשבון על רק להיעשות יכלה התוואי הזזת
 העבודה שר הסביבה. של הפוריים הפרדסים

במ הגולף של כבודו כי סבר, אלון יגאל
 יותר. חשובים הפרדסים אך מונח, קומו

בעבודות־ההכנה. להמשיך לאנשיו הורה הוא
 מול עומד העבודה משרד נמצא לפתע

 אשר ד,בארון, ידידי כל של מרוכז לחץ
 מידשאות על לחוס יש מדוע להסביר ניסו

 לשוא: הפרדסים. בשטחי ולנגוס הגולף
דעתו. על בתוקף עמד העבודה שר

ה באוטוסטראדה המכוניות יחלפו כאשר
שמת האספאלט יהיה הבאה, בשנה חדשה

 ה־ של כרי־הדשא על בחלקו מונח חתן
בארון.

משפט
שני נוודות □,ב

 אהבו הם חברים. שני היו ודיק סטיב
 גם מעולם. נפרדו ולא רעהו, את איש

 החליטו הם הגבול, את לעבור כשהחליטו
ביחד. אותו לעבור

 אך אוסטראלי, ודיק אמריקאי הוא סטיב
 של ברגשותיו לפגוע רצה לא מהם איש

 אנגלית. לדבר התפשרו הם ולכן השני,
ניצחי. וסטודנט 28 בן היה סטיב

 שר הוא יותר. מעשי ,21 בן היד, דיק
באי כך ואחר באירופה, בהתחלה ברחובות.

סטיב. את השנה פגש שם לת,
 בבקתת־הביטניקים. החול, על גרו הם
והלי היום בין עישנו. בלילה ישנו. ביום

שתו. לה
 החליטו הם כזה אחד ולילה יום ובין
 5ב־ היה זה לעקבה. הגבול את לעבור

 שתו והם לילה, ולא יום לא הצהריים, אחרי
 שם והיתד, וחתיכות. מסיבה היתד, ושתו.

 ולדיק: לסטיב שאמרה שוודית בחורה גם
 תעיזו אם ניראה אופי! לכם יש אם ״ניראה
הגבול!״ את לעבור

מייד.״ זאת נעשה ״בשבילך אמר: סטיב
 לא, ״לא, ואמרה: צחקה הרעה ור,שוודית

אופי!״ לכם אין כי זאת. תעשו לא
הג את עברו ודיק, סטיב מייד הלכו וכך

ש לפני בעקבה. באר לחפש והלכו בול,
הוכ הנערה מהם ביקשה הגבול את עברו

 אחד של חתימה עם כוס ביקשה היא חה•
בעקבה. הבארים
 לי,״ ״תיסלח ערבי. חייל פגשו הם בדרך

 באר כאן יש ״איפוא דיק, או סטיב שאל
 שני עומדים שלפניו הבין הערבי, בסביבה?״

הגדוד. כל את הזעיק הוא מסוכנים. מרגלים
 וישבו רצח מכות קיבלו ודיק סטיב

 כששוחררו בעקבה. הסוהר בבית שבועיים
וה בישראל, הסוהר בבית שבועיים ישבו
 פליקס הירושלמי השופט להם העניק שבוע
מאסר. חודשיים עוד לנידא

 הנערה להם חיכתה בית־המשפט ברחבת
 גיבורים בחיוך אליה חייכו הם השוודית.

אמרה: הרעה והנערה גאה.
אופי!״ לכם שאין ״אמרתי

החי
אז נפל בירושלים עירוני. שרות 0

 על־ידי שנחפר בור לתוך מאחר־בנשף רח
 בתמרור נתקל ממנו, נחלץ העיריה, פועלי

בראשו. ונחבט האזהרה
 את הסגיר בחיפה האחרון. הקלף #ו
 בטענה המישטרה, לידי 92 בן ישיש עצמו
 איבוד ידי על עבירה לבצע עלול שהוא
 וגורש בקלפים שהפסיד אחרי לדעת׳ עצמו

אשתו. על־ידי הבית מן
 לקוח התלונן בחיפה להבה. עלי •

 נכחה במספרה, זקנו את לטפח נכנס כי
 את לגלח נאלץ הספר, של הסיגריה על־ידי

זקנו. כל
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