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המובחרות התמרוקיות בכל בטווח־ידך עכשיו מצויים המטופחות, אירופה נשות גאות בהן ״שרק״, תמרוקי

פנים חלב

 מסיר בעור. המצוי נובעי חומר מכיל
 מומלץ מושלם. באופן ואיפור אבק

בערב. בעיקר רגיש, פנים עור לבעלות

טוניק

להת הגורמים צמחיים הורמונים מכיל
 דלקות. ולמניעת העור תאי חדשות
רגיש. פנים עור לבעלות מומלץ

פנים מי
פעו את ומשלים הפנים, עור את מרענן

 לנק־ עמוקה לחדירה הודות הניקוי לת
 ראשוני כטיפול במיוחד מומלץ בוביות.
 פנים עור לבעלות ערב וכטיפול בבוקר

שמן.

עם מתחיל יופי כי ״שרי,״, תמרוקי עם המטופח האירופי המראה את לעור־פגיף שווי

מולד,־הרמתי צילוםמ בע״ נורית : המפיצים

הוצאת
ף׳ ״אנו״

 דוגמנית של
 לשעבד קיבוץ חברת

הימי□ ששת מלחמת רקע
ותוססת" חיה בצורה הבחוב *,רומן

 מאת
 □זית
בן־ארצי

.־באכזיב להפגנה הוראות
: כרזות להכין מתבקש הקהל

אכזיב הריסת נגד ♦
אכזיב גידור נגד ♦
אכזיב מיסחור נגד ♦
אביבי לאלי רשיונות מתן בעד ♦
מאכזיב הבולדוזרים סילוק בעד ♦
ומהכפר מהחוף הגדרות סילוק בעד ♦
 ואיחוד הצרפתי המועדון סילוק בעד ♦

לציבור ופתיחתה כולה אכזיב
 הקדומים ונמליה אכזיב שיחזור בעד ♦
השואפת צור סולם המועצה הלאה <+

ל ופיתוחו האיזור כל על להשתלט
בלבד הקיבוצים טובת

 כל של והטרדות ההתנכלויות יפסקו +
הנמ אביבי, אלי של במפעלו הגורמים

שנים. 16 מזה שכים

 מסיבת- המוזיאון בחצר תיערך ההפגנה בסיום
 לתהלוכה לסיד או בפנס יצטייד מפגין בל עם.

לילית.
ה לפי מתקבלות המאבק להצלחת תרומות

כתובת:

— אביבי ואלי רנח
04-920:50 טלפון אכזבי,

במדינה
)57 מעמוד (המשך

 בארזים אם כי ומניעת־העונש. מיידית בות
 ״מה אזובי־הקיר? יגידו מד, שלהבת, נפלה
 עושים כך אם והאביונים, הקטנים עם יהיה

לחאמולת־טוקאןדי
 המכובדות אחת היא טוקאן משפחת שהרי

 הגדה.* ובכל בשכם והידועות
 בינתיים בהריסות. נשארו החפצים

 עימו איש היה לא כבר תשע. השעה הייתה
בבניין־המושל. לדבר, אפשר
 פועלים כחמישים העירייה שיגרה אז

 למשפחת־טוקאן שיסייעו מכבי־אש, ואנשי
ל הנדון מהבית חפציה בהוצאת המוכה
 הרהיטים את להוציא צורך היה הריסה.
 שש שבין המאוכלסות הדירות מארבע
הת השאר בין שבבית־המשותף. הדירות

 של הרווקים הבנים שני בדירות גוררו
הכלוא. צברי כולל — טוקאן

 לפועלים ניתן לא העירייה, של לתדהמתה
 למשפחות התירו בקושי למקום. לגשת

 שהועבר הרב, הריהוט מן קטן חלק להוציא
 בין נשארו הרהיטים יתר לבתי־שכנים.

ההריסות.
ה הפעם זו אין לשכם. נזעק דיין
גם׳ מתגוררים בו בית שמפוצצים ראשונה

טוקאן פדואה משוררת
דייני ופיוס מחאות

 פיצוץ בעת למשל, אירע, כך חפים־מפשע:
 — התגורר בו ברמאללה, אל־ווחדה, המלון

 תיל- החבלן־בן־לאם־יהודייה, — השאר בין
נאצר. יאם

 האחרון, הפיצוץ לאחר אנשי־שכם: טוענים
 אחד את ללישכתו ששון משה היועץ זימן

ב והצהיר העיר של המרכזיים האישים
אוזניו:

 היא פלסטין. כל את כבשה ״ישראל
 בלתי־ איש כל לגבול מעבר לזרוק רשאית

 יעם־ בפני עליכם עוד להגן נוכל לא רצוי.
 ימשיכו אם לאורך־ימים, היהודי, ההמון

ב שתשגיחו מוטב לכן במעשי־טרור.
מעשיכם.״
 בבית והפגיעה זו, חסרת־תקדים הצהרה

 רק היו האדירה, לחאמולת־טוקאן השייך
 החדשה. המדיניות של הראשונים הצעדים

 אחרים: רבים בתים פוצצו בני־העיר לדברי
 — לדברי פוצצו טולכרם שליד בכפר רק

בתים. שישה תושבי־הגדה
 לפי אישרה, לא אחרת גיוסה שום אולם

זו. טענה שעה,
 החליטו שלו וחברי־המועצה כנען חמדי

 עמדתם את לבטא אחרת דרך להם שאין
 כמובן, הגיע, הובר להתפטר. — מאשר
דיין. משה לאוזני
 בישר בצעד־בזק, שר־הביטחון נקט מייד
 להרגעת אצלו, לבקר עומד שהוא לכנען

ה ראשון, ליום נקבעה הפגישה הרוחות.
שבוע.
 להשתבש. בעיר המצב הוסיף בינתיים אבל

 מישמר־הגבול אנשי הגיעו חמישי ביום
 אחת טוקאן, פדואה המשוררת של לחתילתה

 ״יש הערבי. בעולם ביותר הנערצות הנשים
 לערוך וצריך אקדח בביתך שיש חשד

לה. בישרו חיפוש״

 ראש־ סגן הוא האב־העצור של דודנו *
 מילא מוקאן קאדרי הד-ר ירדן; ממשלת

 הוא שונות, בממשלות־ירדן מרכזיים תפקידים
 טוקאן פדואה אל־נג׳אח; הקולג׳ ומנהל מדען

וה פלסטין; של הלאומית המשוררת היא
ברחבי־הגדה. נכסים עטירת נולה שושלת
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