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 ונערות נערים כי סוד זה אין
במי רגישים ההתבגרות בגיל

 החיצונית. להופעתם רבה דה
 רבים סובלים זה בגיל ודוקא

המשאי פגמים מהופעת מהם
 פני על רק לא צלקות רים

 בנפשם פוגעים גם אלא העור,
הצעירים. של

 מאז למיותר נעשה זה סבל
 קרסים״ ״הלן מעבדות פיתחו

מה תכשיר הברית שבארצות
 הבעיה לפתרון מיוחד פכני
ה מבני אלפי ״אנדק״. והוא

פעו גילו כבר בישראל נעורים
 — ״אנדק״ של הכפולה לתו

 ובעת הבגרות פגמי את המחסל
מר לעור משווה אחת ובעונה

 כך על מעידים וחלק. יפה אה
 לחב׳ המגיעים התודה מכתבי

הת והמביעים קרסים״ ״הלן
 המפתיעות מהתוצאות פעלות

״אנדק״. של
 לציין, בלי מהם מכמה נצטט

 : הכותבים בשם כמובן,
 הכתה תלמידת — ד. ש.

מת״א. השביעית
ש כיון ב״אנדק״ ״השתמשתי

 הפנים. בעור מפצעים סבלתי
 לנקוי מאד לי עזר ״אנדק״

ה על מברכת אני ולכן העור
מפעלכם״. של המצאה

ה י ו ח י ו ! 

י ע צ פ  

בגווה!!!
 הנוער לב לתשומת

ההורים וגם... המתבגר
אתא מכפר עובד נער — ק. פ.

 באופן וחיסל לי עזר ״אנדק״
 הבגרות, פגמי כל את מוחלט

 המשחה על מאד ממליץ אני
הנוער״. בני לכל

־ י• ל•  מנערות אחת ־
לציון. ראשון

 ב־ משתמשות וחברתי ״אני
 למח- זכינו לה הודות ״אנדק״.

 את שבחו כולם רבות. מאית
 לכם מודות ואנו פנינו מראה
הנפלאה״. המשחה בעד
 פעולתו סוד מה
״אנדק״? של

רגי למשחות בניגוד ״אנדק״
 לתוף ממש לחדור מצליח לות

 את ולקטול העור נקבוביות
וה הפגמים יוצרי החיידקים

 מחליק הוא — במקביל דלקת•
 התהוות ומונע העור רקמת את

 שקערוריות. או צלקות
 לנסות שהחלטת מרגע אולם

שה לזכור עליך ״אנדק״ את
 שיטתי בטיפול מותנית הצלחה

:יומי יום
 במי העור את מנקים בבוקר

 רחיצה על (עדיף ״אנדק״ פנים
לפגוע העלולים וסבון במים

מור היום במשך הרגיש). בעור
 משחת את פעמים מספר חים

המק צורך לפי (הכל ״אנדק״
 את מנקים שוב בערב רה).
ומור ״אנדק״ פנים במי העור
 שה־ כדי — המשחה את חים

 בעת בפעולתו ימשיך תכשיר
השינה.
 נטול ריח, נטול — ״אנדק״
 מעל ונעלם מהר נספג שומן,

 כתמים. משאיר ואינו העור פני
 רק לא איפוא, בו השימוש

נעים. גם אלא יעיל

 את תהפכו לא מדוע
 לסודכם ״אנדק״
ביותר? האישי

 אישי מפגם גם תשתחררו וכך
חברותי. מסבל וגם
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באיר־פוסזמאים. >.6

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו

ו1גי ד ו ד _ ו נ - ל

עליזה באוירה החברה כל עם להפגש *
משובחים גריל מטעמי מבחר לזלול *

ומהיר אדיב משרות לחנות ♦
שנית לבקר ולבוא היה איך לכולם לספר *

27 פדויים רה׳ רנל־אביב: הכרם

תמרורים
ג ו ח ה של 65ה־ הולדתו יום ♦ נ ד הו  י
 הוזעדה־המ־ וחבר דבר, מעורכי גוטהלן?

 וארשה, יליד גוטהלף, ההסתדרות. של רכזת
 וארשה, באוניברסיטת פילוסופיה תחילה למד
 נגרות ללמוד והחל הפילוסופיה את נטש
 אך בארץ, עבודה לחיי עצמו להכשיר כדי

והוס לאוניברסיטה חזר גופו חולשת בגלל
 פרם חתן וטרינרית. לרפואה כד״ר שם מך

.1958 בשנת סוקולוב
ג ו ח  רב־ של 44ה־ הולדתו יום . נ

ס אלוף י  בר־ חי
 של הרמטכ״ל לב,

 יליד בר־לב, צה״ל.
 בית בוגר יוגוסלביה,

 ב־ החקלאי הספר
ואוני מקוזה־ישראל

 קולומביה, ברסיטת
 בשנת לארץ עלה
 זכה בפלמ״ח .1939

ול כידוני, לכינוי
 בגלל אגדות עשרות

 האיטי. דיבורו דרך
 וצנחן, טייס בר־לב,

 הרבה בחיבתו ידוע
לסוסים.

ו ק נ ע ו הבינ הסרטים בפסטיבאל ♦ ה
ה הפרס בשיקאגו: השבוע שנערך לאומי
רי ביותר הטוב לבמאי ראשון ר; לאו ה ו  ז
ב הטוב הציבעוני לצילום הראשון והפרס

ד לצלם יותר ל. דוי ק נ פי ר  זכו שניהם גו
 ממזר כל הישראלי הסרט בזכות בפרסים

מלך.
ג ו ח ה של 49ה־ הולדתו יום ♦ נ ש  מ
ר, או ר  של שורה מחבר ידוע, גיאוגרף ב

באוני לגיאוגרפיה ומרצה ומפות אטלסים
 הוא וינה, יליד בראור, תל־אביב. ברסיטת

 ולונדון, ירושלים של האוניברסיטאות בוגר
הצופה. מערכת חבר

ג ו ח  של השבעים הולדתו יום ♦ נ
ה ש רג, מ ב  ה־ של הראשון המפקד רוזנ
הל שה״הגנה אחרי הלאומי, הצבאי אירגון

 ה־ על הוזיכוח בעיקבות התפלגה אומית״
ה־ להגנה הצטרף האזרחי והפלג ״הבלגה״,

ר״
כר־לב

והיום אז רוזנברג
הצ על־ידי מתפקידו סולק רוזנברג כללית.
 שטרן ואברהם רזיאל דויד ובראשם עירים,

 שהשאירה בפרשה לאחר־מכן), (שהתפלגו
ש טען כשרוזנברג רבה, מרירות אחריה
 מכן לאחר וכי לקפריסין בתפקיד נשלח

התפקיד. מן שערק גבו מאחורי האשימוהו
ח צ ר  אל■ נאסר הד״ר בביירות, ♦ נ

 בממשלת שר־החוץ שהיה מי ),48( האני
בלבנון. ושגרירה עיראק

רה פט מאי, דוריס בבריטניה, . נ
הפר מזכירתו שנה 30 במשך שהיתר, מי

 הראשון נשיאה וייצמן, חיים ד״ר של טית
יהו היתד, שלא למרות מדינת־ישראל. של
באנ שהותו בעת וייצמן, את ליוותה דיה

 מאז המדיניים ובמאבקיו בעבודתו גליה,
העשרים. שנות

ר ט פ  הסובייטי הסופר במוסקבה, ♦ נ
 של מאנשי־הרוח אחד קוסטרין, אלכסיי

 שגורשו הסובייטית הקומוניסטית המפלגה
התנג את שהביעו אחרי המפלגה משורות

לצ׳כיה. לפלישה דותם
פטר הקארדינל אוגוסטין . נ

 בראש שעמד הכנסייה חשמן ),83( ביאה
 כהונתו בימי ושהצליח, הליבראלי, האגף

היהו ״המיסמך את לנסח ,23ה־ יוחנן של
 מן ימינו של היהודים את ששיחרר די״

 יוחנן מות אחרי ישו. צליבת של האשמה
 המהפכני מתוכנו וחלק הזה, המיסמך רוכך
 למען גם ביאה פעל שעה אותה ממנו. הוצא

 הכתות לשאר הקאתולית הכנסייה קירוב
הנוצריות.

ר ט פ  הסובייטי, המדען ,56 בגיל ♦ נ
 אחד לנין, פרס חתן שלקין קיריל הד״ר

 ומרא; ברית־המועצות, של האטום ממדעני
 למטוסים מנועי־סילון של המתכננים שוני
השנייה. העולם מלחמת בתקופת עוד
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