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 ולמניעת העור פגמי לטהור ונועדו מדעיים, מחקרים של תוצאה הינם

מחדש. היווצרותם

 משחרר העור, את ומטהר מחטא — 810 01631 ^¥3511 — לניקוי
ולכלוך. מאבק הסתומות העור נקבוביות את

 היתר פעילות את מפחית ומרענן. ממריץ 810 01631 ?016 8011011
המורחבות. העור נקבוביות את ומכווץ השומני החלב בלוטות של

810 01631 01x3111 מאזן להיעלם, להם ועוזר העור, פגמי את מיבש 
 לשכבות עד העור את ומטהר העור, תאי של הטבעית התחדשותם את

ביותר. העמוקות

001x 810)1 — לאיפור  את מכסה בשפופרת, מושלם איפור — 11:101
עליו. הגנה כדי תוך רעננות על ושומר העור פגמי

 החומרים מכיל פודרה־אבן, איפור תכשיר — 810 01631 00111 !3301
ופגום. שמן לעור ביו־קליר תכשירי של המיוחדים

וקטיפתי. חלק רענן, פנים לעור היופי טיפוח שיטת — 810 01631
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י ו נ — ת ג תו כ שי
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מנת מראש, שבועיים על־כך להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

במדינה
העם

7״שמח" או שמח
 מתפללים בשביל — מהווים החג ימי

 ימים — כאחד חופשיים ומטיילים אדוקים
יומ של והבעיות ההווי מן התרחקות של
 ואף עתונים, קוראים אין אלה בימים יום.

הרדיו. לשידורי בהאזנה ממעטים
 בכל היה הטרנזיסטור השנה. כן לא

ה האזינה מהדורת־חדשות ולכל מקום!
 בתי־הכנטת תוך אל אפילו כולה. מדינה
 ישירה, בהאזנה לא אם — החדשות חדרו
מפה־לאוזן. בהעברה הרי

 של הקובעת המציאות היתד, זאת כי
 מה לדעת רצו כולם תשכ״ט: ראש־השנר,

 ניתן אם לדעת רצו הם בגבולות. קורה
״שמח.״ חג זה שמא או שמח,״ ״חג לברך

 ואצל — למתח מבעד אך נמוג. הנם
 לחרדת מבעד גם לא־מעטות משפחות

 את לקדם ישראל ניסתה — בחאקי לבנים
הקבוע. כמינהגה החדשה השנה פני

 השנייה, השנה זו היתד״ ירושלים •
הכותל ליד הביקור ההמונית. הנהירה מוקד

 מה כי שקבע עבד־אל-נאצר, גמאל של
בכוח. להחזידו יש בכוח שנלקח
ל קץ שם עבד־אל־נאצר דווקא אבל

 בנאום־הנעילה קרובה. מלחמה על דיבורים
 צריכים ״אנו הכריז הוועידה, צירי באוזני

 נוכל כך רק סבלנות. מאוד בהרבה להתאזר
 מאחוריה.״ העומדים ואלה ישראל את לנצח
 כל לצבאו שאין יודע, עבד־אל־נאצר כי

 נערכה אילו צה״ל, את להכריע סיכוי
 תוך או — המיידי בעתיד התמודדות

 במצרים אחת פינה היום אין שנה־שנתיים.
ה חיל־האוויר מטוסי בטווח נתונה שאינה

 במונחים — נמצאת עצמה וקאהיר ישראלי,
 ואם צה״ל. של האש בתחום — אסטרטגיים

 יתר מצב הרי — מצרים של מצבה כך
שיעור. לאין גרוע הערביות המדינות

 מדינות אם ומבליגות. שן חורקות
 — עכשיו במלחמה מעוניינות אינן ערב
מדינת־ישראל? בכך מעוניינת האם

 המוכנים בצמרת אנשים שיש ייתכן
 ברורים: ונימוקיהם בחיוב, על־כך להגיב
 את לימדה ״לא מלחמת־ששת־הימים •

תכריח נוספת גדולה מכה לקח.״ הערבים

 שם בתל־אביב, אהל בית מול הרחבה המקום:מנצח שר תמונתו
 בשבוע הגורלית לישיבתו מע״י מרכז התכנס

 הטלוויזיה איש סער, טוביה כשלידו פנימה, צועד ספיר פינחס המפלגה מזכיר שעבר.
 שבכיסו הקטן בפינקס מודאג. לא אך רציני, נראה ספיר אחת. רגל על אותו לראיין המנסה

 בהצבעה ואומנם, ינצח. שהוא לו אומר שלהם סן־הכל אשר זעירים, מספרים רשומים
 תמונה כן על לו. התנגדו 164 ורק למזכיר, כן צירים 252 אסרו (והסודית), המכרעת
ציון.״ ל״זקני 70ס/סמ־ למעלה של רוב שיבטיח הסכם־מראש, לפי מע״י של הבאה הוועידה

 אופי בעל היד, דורות שבמשך המערבי,
 צורה השנה לבש מובהק, פולחני־מיסטי

 לאומי. פארק בכל כמו המוני, פיקניק של
 שכונת מהריסת ישירה תוצאה זו היתד,

 אווירת את הכותל על שהישרתה המוגרבים
 שסביבת מרגע הדורות. של המיטתורין

 כמו וגוננה הוארה רוצפה, יושרה, הכותל
 יהיה שכנראה אחר, אופי לה נקבע פארק

לתמיד. אופייה
 מוקד־ר,משיכה היתד, הגולן רמת •

הישראליים. המבקרים סדר־גודל לפי השני,
 מלאים היו הכנסת כתי #

 בהשוואה שינוי חל השנה כי אם — כרגיל
 טובי את חישמלה בתשכ״ח שעברה. לשנה

 החילונים גם כי ההרגשה, הדתי הציבור
 ששת־ נס כי הדת! אל חזרה נמשכים

 הדת על גם אותותיו את ישאיר הימים
 או לשנות אין אם הוויכוח, געש היהודית.
 השנה הקבועים. לפרקי־ד,פולחן להוסיף

 רק התפללו ובבתי־הכנסת הוויכוח, נדם
 לפני בהם להיתפלל שנהגו חרדים אותם

ששת־הימים.״ ״נס
הגבול

מלחמה? עוד
חדשה? במלחמה מעוניין להיות יכול מי

המדי ״הפתרון הצעת הערבים. לכאורה:
 ישראל, דעת על התקבלה לא שלהם ני*

 בבוץ שקעה יארינג גונאר של שליחותו
 להחזרת דרך שום להם נראית ולא עמוק,

המלחמה. מלבד להם שאבדו השטחים
ה תחנות אין שבועות מזה ואומנם,

 — קאהיר ובעיקר — הערביות שידור
 ובאה. הקרבה מלחמה על לדבר מפסיקות

 מצרים של הסוציאליסטי האיחוד ועידת
נאום־הפתיחה בסימן לגמרי כימעט עמדה

הדיונים. שולחן ליד לשבת אותם
 את לשקם לערבים לתת אסור •

 לעוצמה ולהגיע הפרעה, בלי צבאותיהם
ישראל. על תאיים ששוב מיבצעית

ש נוסף, אסטרטגי שסח לתפוס יש #
 מעבר אל לחדור החבלנים על יקשה

הנוכחיים. לקווים
 אל להתקדם יכולה אינה ישראל אבל
 הנילוס, לעמק פלישה אלה: לקווים מעבר
 התערבות תגרור סואץ, לתעלת מעבר

 ואילו ברית־המועצות; של כימעט־ודאית
 שתמוטט לעמאן, מזרחה, הירדן חציית

 בוויטו תיתקל ההאשמית, הממלכה את
ארצות־הברית. של חריף

 הצדדים משני המדינות יושבות וכך
ומבליגות. שן חורקות כשהן

 אחד גורם המרחכי. ההגיון
ש אף ועל מיתרון־ד,יוזמה, נהנה בלבד
 הוא אין — רב ביוקר לו עולה זה יתרון
ה הגרילה אירגוני הם אלה ממנו. מרפה

 השיחרור חזית אל־פתח, מפקדי פלסטיניים
האח אירגוני״החבלה ותריסר הפלסטינית

התקפותי קצב את הרף בלי מגבירים רים
ה הנשק בסוגי גם אסקלאציה תוך הם,

ידם. על מופעלים
 שהיו כשם כיום, במלחמה מעוניינים הם

מלחמת־ששת־הימים. לפני בה מעוניינים
 להצית אלה אירגונים מסוגלים האם
 שזה אומר ההגיון חדשה? כללית מלחמה

 ישראל גם שכן בשבילם! מאוד קשה יהיה
ש מהרפתקת ניזהרות ערב מדינות גם

בלתי־ברורות. תוצאותיה
 קשה מהלומה ספג המרחבי ההגיון אבל
 ממנה. התאושש אם וספק שעברה, בשנה

 מדינת שלא ההגיון אמר 1967 במאי גם כי
ב מעוניינות ערב ארצות ולא ישראל
פרצה. היא זאת ובכל — מלחמה
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