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חשוף, לגוף האיפור, קרס עם ומושך נאה יראה הוא
וכתם, פגם כל המכסה רובינשטיין הלנה של

 פגם וללא עדינות רכות, הן רגלייך, זרועותיך, כתפייך, את הראי
£811, ^?81־110ן< 1§ש< & 80£1ץ \13״£אל1סנ בעזרת איפור לאחר

רובינשטיין. הלנה של
להתייבש והניחי תתמזג אשר עד עורך על המשחה את החליקי

דקות. 5ל־

 בגדייך, את מכתים אינו 81.>ם \ל?81ד10ן< 1״£, * 80£1ץ נזט־סאל̂ס
וסבון. במים להסירו קל אך במים, יורד אינו

עורך. לצבע בהתאמה נפלאים, גווני־עור 3ב־ להשיג ניתן

תל־אביב, 94 קק״ל שדרות ההדרכה, במרכז חינם קוסמטי יעוץ
אחה״צ. 3.30—6.00 בין ורביעי, שני בימי

אילון לבינסון שחם

בהריון לאשה
 — ביותר הנאה המתנה

של ספרו
אשרמן יוסף פרופסור

אמהות״ ״לקראת
חנויות־חספרים בכל להשיג
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לנס״ אישון - ״גרוזוכסקי

 רח׳ (שינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 שינסקר

55029 סל. חניה)
9-17 ?בלח שעות

 השגיח חוגרת לשלוח נשמח
בששה. לפי

ה ׳ ל ב ד ר1ל ח

)13 יועלוד (הישן
ת, וואזד נשים פה יש בכמת, דו חי  יושיפ־ נ

?הת לי הפריע לא זה ועדיין קסמים, עות
אחרת. או זו בהצעת־חוק רכז

ה א י ר נותוודה? אתה : ק
 שח־ ומתווזה מודה אני אבנרי: אורי

 רק להפריע יכול הוא לי. מפריע אינו דבר
 מיושן, כה הזא למוסר יחסם אשר לאנשים

 של האמנות עם מגע לכל מחוץ שהם
 עם ימינו, של והציור הקולנוע עם ימינו,

 גירוי להם ונשאר ימינו, של הספרות
לבו היו נשים כאשר אחרות, מתקופות

הרא ההזפעח רגל. כף ועד מקודקוד שות
 אחד, מחלק המורכב בבגד־ים אישה של שונה

 — שנה 50 לפני הברכיים, ועד מהצוואר
בו. לעמוד שאי־אפשר גירוי בשבילם היה

ס י ו ו ו ב ד מ א י ד י י י ח  ר

ראייבי גזזדנה
 עניינים בשלל עסקנו שבוע אותו ך*

ביניהם: אחרים.
 זכות־ה־ למען להילחם המשכנו #

הכותל ליד הרפורמיים של תפילה

שייאסר כמקום הפגנה

 למשוך הצליחה שהכנסת אחרי המערבי,
 באמתלות משבוע למעלה במשך העניין את

חריפה. מחאה הגשנו על־כך נוהליות.
 הצעת־ עם בקשר חריף נאום נאמנו •
הנא ״ לנרדפי תגמולים לתשלום החוק
 במעילה־באימון הממשלה את האשמנו צים.

לעניין. בלתי־אנושית ובגישה
 הדיון בעת :הנאצים נרדפי (לתשומת־לב

 מלבד באולם, נכחו ,3.50 בשעה זה בחוק
 רק ואני, (סרלין) היו״ר (גולן), הנואם
 (מע״י), ביטון והם: חברי־כנסת, (!) ארבעה
 וחביבי (ל״ע) רוזן פנחס (פא״י), ורדיגר

 אלא וסגן־השר, השר רק לא נעדרו (רק׳׳ח).
 ,אגו״י מפ״ם המפד״ל, גח״ל, סיעות כל

חולה.) היד, מק״י ח״כ החופשי. והמרכז
•  לחוק תיקון נגד והצבעתי נאמתי י

להבא למנוע שנועד הכנסת, בניין חסינות
 באותו - הכנסת בניין מול הפגנות

הסטו הפגנת שבוע, לפני נערכה, בו מקום
השסחים. סיפוח נגד דנטים
 כי ממשרד־המשפטים תשובה קיבלתי •
 לאייבי חנינה למתן בבקשתנו דנים

נתן.
 נגד לסדר־היום דחופה הצעה הגשנו >•

 כרא* מיפעל״שפכים להקים התוכנית
שון־לציץ.

 נוספות, שאילתות של שורה הגשנו •
 משפטיים הליכים אי־נקיטת על: השאר בין
 הסתה המנהלים הדתיים, החונים נגד

 התיווך הצעת הרופאים; נגד פרועה
 סידורי הרומני; שר־החוץ מ״מ של

 הסטודנטים, של שרות־המילואים
 בשנת־ פעמיים לגיוסם להביא העלולים
 של אלבומים אי־חלוקת אחת; לימודים

 החרם קצינים; שאינם למי בחינם "ל צד!
 העופרים: צמד על ישראל קול של

 לרב צבאי רב של מעמד לתת הסירוב
 אבא פגישת בן־חורין; טוביה הרפורמי

 בניגוד בחו״ל, יארינג גונאר עם אבן
מראש. להכחשתו
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