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 רובינשטיין הלנה

אה  חדיש פנים איפור לך מבי
משי של רכות פנייך לעור מעניקה

ורענן טבעי מראה

 עדינים אופנה גווני 7ב־ חיונית, לחות המכיל נוזלי, איפור 81111 1־38111011 1{)!, 111)1 1131£6-11נן
הטבעי. העור גוון עם בשלמות המשתלבים

 ואבקת ומרכך, מרענן קרם של מאוזנת בתרכובת איפור אבן 8111! 1־38111011 זס^נמסס
המושלם. האיפור של אחרון לליטוש עדינה, איפור

אילון לבינסון שחם

בעולם
אנגליה

ל שטרות מיני כ מ
 עם צרות לו שיש חושב ששון אליהו אם

שלפ בעובדה להתנחם יכול הוא המשטרה,
 אמנם באנגליה. שר־המשטרה הוא אין חות

 שר־ אין העולם) מדינות (וברוב באנגליה
 יש האנגלית לממשלה אך מיוחד, משטרה
 ליתר שלה. המשטרה עם בעיות מספיק
שלה. המשטרות עם דיוק:

 בהצעה השבוע לדון הפרלמנט החל כאשר
 הבעייה כי נתגלה ארצית, משטרה להקים

ל דאגו אוהבי־החירות האנגלים כי סבוכה.
 וחזקה, מרכזית משטרה תקום שלא כך,

 ארץ חבל בכל נפרד משטרה כוח והקימו
גדולה. ועיר

ה המשטרות לכל נוסף מצויות, באנגליה
 לתפקידים משטרות כתריסר גם אזוריות,
שוט 57( הפרלמנט ממשמר החל מיוחדים.

שוט 173( המלכותיים הגנים ומשטרת רים)
 שאחד שדות־התעופה, למשטרת ועד רים),

ה העבריינים את לתפוש הוא מתפקידיה

האטומית האנרגיה רשות שוטר
לגשרים מתחת מטוסים

 קלים במטוסים לעבור פעם, מדי מנסים,
הלונדוניים. התיימז לגשרי מתחת

ה כל שוטרי הכוכע. תג :ההכדל
או את לובשים למיניהן האנגליות משטרות

 אותם את וחובשים הכחולים, המדים תם
למש גם בירושה (שעברו המצחייה כובעי
 שלושה אותם עוברים וישראל), ירדן מרות

 משכורת אותה מקבלים בסיסי, אימון חודשי
קידום. שיטת אותה לפי בדרגה ועולים

 וה־ הכובע תג הוא היחיד המזהה ההבדל
כתפיות.
ש למסקנה, הגיעו בפרלמנט רבים צירים

במש שוטר בין להבדיל יכול אחד כל לא
ה איש לבין אטומית לאנרגיה הרשות טרת

 בבעייה לעיין החליטו לכן יארד. סקוטלנד
משט הקמת על ברצינות לחשוב ביסודיות,

 השונות שהמשטרות ואחידה, ארצית רה
חטיבותיה. תהיינה

ארצות־הברית
די אומד ד״

 האוניברסיטות אחת היא ייל אוניברסיטת
פרו בארצות־הברית. והחשובות הנכבדות

ה הפרופסורים אחד הוא די לינקולן פסור
ה ייל. באוניברסיטת והחשובים נכבדים

 ולבדי־ (לסוציולוגיה לפרופסור היה שבוע
 ־חשיב נכבד משהו לומר דיי אות־ציבורית)

מאד.
ה לדיעות מדעית תגובה היתר, זאת

 בעיות־ה־ על מסויימות בארצות נשמעות
 דיי של מסקנתו האוכלוסיה. וריבוי ילודה

 למשפחה. ילדים שני מספיקים ברורה: היא
 להתפי־צצו־ז מביא גדול יותר ילדים מספר

מק שאינם עצמם, לילדים ומזיק האוכלוסין
 שלא הוריהם. מצד מספקת תשומת״לב בלים
חומריים. תנאים על לדבר

ב לנואמים בניגוד רכישלבי. ■מסע
 במשפחה דיי רואה למשל, ישראל כנסת
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