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 הלנה יצרה הנעורים לבני פתרון. אינן ההתבגרות בגיל העור פגעי על לכסות

ם טיהור תכשירי רובינשטיין ושמנוני. צעיר לעור המיועדים — קליר) (ביו קוסמטיי

 משומן, ומבריק לחום רגיש עורם אשר לצעירים בעיקר מיועדים ביו־קליר תכשירי
 של ספורים ימים לאחר העור. לעומק וטיהור ייבוש של תכונות אלה לתכשירים

 ביו־קליר השחורות. הנקודות של תפרחתן נפסקה כיצד לראות תוכלו נכון, שימוש
נעורים. חמדת של עור — הצעיר העור של הנורמלי ומראהו פעולתו את מווסת

—3811-  נקבוביות של מעמיק לנקוי 210 01631^
 בשכבת השומן הפרשות את המווסת תכשיר העור,
ל״י). 8.—( העליונה. העור

0ג1>1 —  גוונים 4ב־ איפור תכשיר 210 00^61־1
 מכסה ביו־קליר, למוצרי במיוחד שהותאם

 המראה על שומר זאת ועם העור פגמי על
ל״י). 6.20( הטבעי.

 מעל נמוגים הכתמים 210 01631• ?01־6 2011011 —
מת הנקבוביות רד, רענן, נעשה העור העור, פני

השחו הנקודות של היווצרותן נמנעת כך כווצות,
ל״י). 5.—( רות.

 את המחדש שקוף קרם 210 01631■ 01־63111 —
 העור לצבעי מותאם גדול, חדירה כוח — העור

 את המחישים חמרים מכיל נראה. אינו כן ועל
התחד את ומעודד המתים העור תאי נשירת תהליך

ל״י). 5.75( במהירות נעלמים העור פגמי העור. שות

 על מיוחדת הסבר וחוברת חינם דוגמת
ב ישלחו העור, ושמירת בפגימות הלחימה
 בכתב לפנות נא דורש. לכל סגורה מעטפה

 רובינשטיין, הלנה מעבדות ההדרכה, למחלקת
העמק. מגדל ,1 ד. ת.

אילון לבינסון שחם

ויאט־נאם
ל רי טי ג ס הי ד בו
 בשעתו קראה כך — בודהיסטי״ •גריל
 דיאם, הדיקטאטור של גיסתו נו, הגברת
 בשריפה שהתאבדו הבודהיסטים לנזירים

 השלטון מעשי על מחאה כאות פומבית,
בסייגון. הקאתולי
 וכעבור פופולריות, לה הוסיף לא הביטוי

דיאם. של משטרו הופל שבועות כמה
 הנזירים מתאבדים עכשיו לעשות? מד!
 את המבעירים מספר הגיע השבוע שוב.

 זה היה לשמונה. המינים, משני עצמם,
 בוויאט־נאם שוחרי־בודהא ממלחמת חלק
 הנתמך קי, הצבאי הדיקטטור ממשלת נגד

האמריקאים. על־ידי בגלוי
 עוד האירו המתאבדים מן שעלו הלהבות

 לעשות? מה האמריקאית: הדילמה את יותר
 שבה זרד״ בארץ במלחמה לנצח אפשר איך

 מחנות: לשלושה האוכלוסיה עתה מחולקת
ה חלק בוויאט־קונג, התומך הגדול הרוב
 בערים קטן חלק ורק בבודהיסטים תומך

הצבאית? לדיקטטורה נאמן שנשאר
 שני בעיקר באמריקה הושמעו כה עד

 ויאס-נאם את להשמיד אפשריים: פתרונות
 ב־ ולהסתכן אטומיות בפצצות הצפונית

 מאותה בכלל להסתלק או מלחמת־עולם.
 התמיכה גוברת לאחרונה אך אומללה. ארץ
 עיקר את לנטוש קיצוני: פחות שלישי, בקו

ה החיילים אלף 400 את לרכז הארץ,
ל מבוצרים, ראשי־גשר בכמה אמריקאיים

 זמן במשך שם להחזיק כדי הי* אורך
מינימלי. מאמץ תוך בלתי־מוגבל,

סץ
ר ב ר פינג ח ב ח ג ו פונ

 העלבונות מומטרים הסיני־סובייטי בוויכוח
 לאחרונה פינג־פונג• כדורי כמו וחזור, הלוך
 מעתיקים, הם חדשה: שיטה הסובייטים מצאו

סיניים. פירטומים פירושים, בלי
 קונלטונזוליסקאיה העתון השבוע פירסם כך

 הקומוניסטית״) הנוער ברית (,׳אמת פראבדה
ה הפינג־פונג אלוף על־ידי שחוברה מסה,
 הוא מה מסביר האלוף צ׳יאפו. חואן סיני׳

 בכתבי מעיין הוא קריטיים: ברגעים עושה
התשובות. את מוצא הוא שם טסה־טונג, מאו

 נותטצבן אתה כאשר לעשות ״מה למשל:
שובה? תחרות לפני ד לעיין עליך ח  157 בעמו

מאו.״ כתבי כל של
 משעממת התחרות כאשר תעשה ״מה או:

.159 עמוד את קרא ומעייפת?
 בנקודה? זוכה כשאתה עושה אתא מה
ם קרא .229־1 204 בעמודי

 בהנאה הדברים את העתיק הסובייטי העתון
 הסיני. לפולחן־האישיות כדוגמה סארקאסטית,

 הסינים חשוב: פרט להוסיף שכח רק הוא
בפינג־פונג. אלופי־העולם כעת הם

היסטוריה
שה ב פגי ד י□ ב

 הברנשים את שנראה זה על חלם •מי
 ניקסון, ג׳ורג׳ שאל פעם?״ עוד האלה

שלו. כובע־המלחים את וניפנף
ה סיפון על המעקה ליד עמד )67( ניקסון
 אנשים לעבר ניפנף הוא דיינטי. משחתת
 המשחתת סיפון על שעמדו אחרים, קשישים

 הדגל את הניפה שדיינטי בעוד בראונשווייג.
הגרמני. הדגל את השניה ניפנפה הבריטי,
 חמישים לפני מלחמה. להפסיד איד

 סיפון על ,17 בן אז ניקסון, עמד בדיוק שנה
 באותם והסתכל — בריטית אונית־קרב

 של התותחים את אז שהפעילו גברים,
גרמנית. אוניית־קרב

 מחופי מיל 74 בדיוק, מקום באותו היה זה
 גרמניות אדירות, אוניות־מלחמה 64 דנמארק.

 הקרב, זה היה הפתוח. בים נפגשו ובריטיות,
 יוט־ על ״הקרב בשם להיסטוריה שנכנס
הראשונה. מלחמת־העולם באמצע לאנד״,
 (המפקד ״ג׳ליקו צ׳רצ׳יל: וינסטון אז כתב

 ל־ היד, שיכול היחיד האדם היה הבריטי)
הט אילו שעה!״ ברבע המלחמה את הפסיד

 הבריטיות, אוניות־הקרב את הגרמנים ביעי
משתנה. העולם גורל היה

 האדמיראל גם וכמוהו נזהר, ג׳ליקו אולם
בתיקו. נגמר והקרב הגרמני,

 שתי נפגשו השבוע לסכות. שערות
 משחתות שתי עם קטנות בריטיות משחתות
 סמלי. באופן הקרב על לחזור כדי גרמניות,

 ה־ הצדדים משני כסופי־השיער ותיקי־הקרב
 האוניות עברו כאשר רעהו, לעבר איש ריעו

אז. של האדירות האוניות שעברו קו באותו
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