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לחות. והוספת הזנה ניקוי, העור, לסיפוח חיוני כה

 העיר לאבק או לרוח לקור, לשמש, פנייך תחשפי בטרם
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 מבלי עורך את ירווה אשר טל לאיפור, אידיאלי
 שומניים. עקבות להשאיר

היום. כל במשך כמשי רך להיות יחזור עורך

 אך מהירה פחות להשפעה
 51מ״ ״!©ם ויסודית ארוכה
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| מכיל קמטים, היווצרות נגד וו]1ו11$ו0ן
 השומרים קולאגניים תרכיזים

שב האלסטיים הסיבים על
העור. עומק

ת ו י נ ו כ ס ה. ח ב  עושה רובינשטיין הלנה מוצרי של הרב והריכוז הגבוהה איכותם ר
מושלם. טיפוח לעור להעניק ביותר קטנה בכמות איפא די ביותר. לחסכוניים אותם

נ<קו<
ר הטיפול ו ע  ב

 יסודי ניקוי מחייב
ר ו פ י א ק מ ב א  ו

דרכים.

 81110 ם6זגו
•01630561
סס0ס601!316

 האיפור את ממיס
עיסוי. כל ללא

ד ע ו ת נ ר ס ה  ל
 מעור האיפור

ם י נ פ  והעיניים ה
כאחד.

,26 סוקרנו, דאווי הרתה. *
ש בטוקיו, במועדון־לילה מארחת־לשעבר

 נשיא של (וד,יפאנית) הרביעית אשתו היא
 סוקרנו .65 סוקרנו, אחמד אינדונסיה
מ בנים לארבעה אב כבר הוא המוסלמי

האחרות. נשותיו שלוש

(ארב שביעייה ונפטרה. נולדה *
ב ושלוש בנים עה

אמרי ליולדת נות)
 ויל" הגברת קאית,

צויקלניק, ם יא
 חיים ולבעלה, ,23
ש היולדת .30 בן

ה שבעת את ילדה
חוד ארבעה נפלים

 המועד, לפני שים
 הדיונה לפני היתד,
טי שקיבלה עקרה

הורמונים. פול
ה ;ישא. *

מו רוברט יהודי
שהתפרסם דד, זס,

ה של הגדול ובונה־הגשרים כנוטע־הגנים
 האחרונות השנים בעשרים ניו־יורק עיר

ה היריד כנשיא שעברה בשנה וששימש
 מרי שנה, שלושים זה למזכירתו עולמי,
נכ חמישה בנות, לשתי אב מוזם, גריידי.

 27 השנייה אשתו את נשא אחד, ונין דים
הראשונה. אשתו פטירת אחר ימים

ג. חו  שר של 48ה־ הולדתו יום נ
אלון. יגאל אלוף המערך איש העבודה,

 יום את בילה השר
 בסיור־רכיבה הולדתו

ה במרומי פוס על
על־ נתקבל בו גליל,

הער הכפריים ידי
 איבן כוואזיר ביים

בן־ (השר אל־ג׳אליל
 נולד הוא הגליל).

ב־ פייקוביץ׳ כיגאל
ב והיה כפר־תבור,

ממייס אהד 23 גיל
 עובדה הפלמ״ח. די

 אלון על ידועה פחות
ב בהיותו הצעיר:

 סמל־נוטרים 20 גיל
 מבריח־ הריגת אחר קצרה לתקופה נעצר
הכינרת. את לצלוח שניסה טורי נשק

 תל- בבית־אבות ד,6 בגיל נפטר. *
 פקיד כירדצורי, משה יוסף אביבי,

 מנהל (סגן חייו משנות 40 משך בכיר דאר
 ).1936 טבריה דאר מנהל ,1919 ביפו הדאר

 בית־ אליהו לח״י איש של אביו היה הוא
 ,1945 בשנת בקאהיר להורג שהוצא צורי,

 מוין. הלורד הבריטי, המדינה שר הריגת על
 האחרון יומו עד סבור היה השכול האב

 על־ידי ארצה הוגנב מבנו מכתב־פרידה כי
 בקאהיר, המשפט את שכיסה עיתונאי־חוץ,

 שלא מרכזי הגנה לאיש המכתב את ומסר
למענו. אותו העביר

.רג־ של 6ה־ד הולדתו יום נחוג.
ה באודיסה שנולד דורי, יעקב אלוף
אב של כבנו רוסית

 דוסטרובסקי, רהם
 העצמית ההגנה איש

 ב־ שברח היהודית
 לארץ מרוסיה 1905
ה על שהגן אחר

 מפני היהודי רובע
מבו והיה פורעים

 המשטרה על־ידי קש
הצ דורי הצארית.

 סמל־מקלען היה עיר
 העבריים בגדודים

 העולם מלחמת של
 השתלם הראשונה,

והת כמהנדס־בניין
 ה־ ארגון של האחרון כרמטכ״ל פרסם

 יותר צד,״ל. של הראשון וכרמטכ״ל ההגנה
ו הטכניון של קפדן כנשיא שימש מאוחר

ב חיפה העיר לראשות רפ׳׳י מועמד היה
האחרונות. בחירות

יע משה הרג ,93 בגיל נפטר.
 שנודע תל״אביב, מוותיקי רביקוב, קב

ל מוסמך רביקוב, הרב־הסנדלר. בכינויו
 לפני ניטה במלאכה, חייו כל שעסק רבנות

ל שבדרך בכפר־אוריה להתישב שנים 53
 עסק בה לתל־אביב, אחר־כך עבר ירושלים,
בסנדלרות. האחרונות השנים בעשרות
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