
״חלאביר של הד!וסמט״□ החידושי□
 הקוסמטיקה בתחום בינלאומי חידוש

 עולים של יצירתם פרי בישראל, שנולד
 בארץ בשווקי גלים מכה מרוסיה חדשים

ובחו״ל.
 ח־ מגוף זיעה ריחות בקרם המדובר

 הרגליים זיעת ריחות נגד ובקרם אדם
 פותרים אשר חלאבין משפ׳ ע״י שפותחו

 אסתטית בעיה ביותר מוצלחת בצורה
מטרידה.
 ניתנה בארץ, ״פה :חלאבין מר אומר

פר יוזמה מהי להרגיש האפשרות לנו
מנת על גדולים מאמצים השקענו טית•

 מחמיש״ לתינות מוכשרים שאנו להיווכח
 פירו־ את ולקצור נושא לפתח בארץ, טר

רן חיפשנו ואכן תיו, מוצ עם לצאת י
 מוצרים עם לא כלומר — חדשניים רים

 אם כי בשוק הקיימים אלה על נוספים
הומ לא ועדייו לו שנזקקים מוצר פיתוח

 הנוסחאות על עמלנו שנתיים במשך צא.
 ״חלאבילין״ דאודורנט לקרם שהגענו עד

תגו בדקנו ״רעננה״. דאודורנט ולקרם
המו את שיפרנו שונים, אנשים של בות
 גדולה לתפוצה המוצר זוכה ועתה צר

ובארץ.״ בחו״ל

לחיילים מיוחד מיבצו!
 על יולי בחודש שיחתום חייל כל

הזה״ ״העולם

של הנחה יקבל

צבאי לדואר רק יישלח השבועון
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אחריות שנות
נזכנינזידה

חסכוני
חשמל בצריכת

 אמפא: סניפי בבל להשיג
 ,03-6ו428ו.טל׳ו6 תקוו! פתח ת״א,דרך

 .03־455ו5,טליו48 רח־פנקס
 .02-224877,טל־30ירושלים,רח־יפו
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המורשים. הסוחרים ואצל
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)9 מעמוד (המשך
 בומדיאן). יגל יריבו שהיד, בן־בלה, אחמד

קו בהתמודדות הפסיד האלג׳ירי המנהיג
עצ את מציג שותק, הוא עכשיו זו. לנית

לנפי וממתין ושקול, רציני כמנהיג מו
סאדאת. של לתו

 הציר של הלחץ התגבש כצפון
ש דמשק־אש״ה־עמאן, המשולש

לע מסאדאת למנוע היא מטרתו
 בלי ישראל, עם נפרד שלום שות

הבעיות. שאר פיתרון
 להבין קל זו, מערכת־ילחצים רקע על

למע סאדאת את שהביאו השיקולים את
 אי-הארכת על ההודעה — האחרון שהו

האדם. כוח של המנדט
 דרמאתי לאפקט זקוק היה הוא

חוץ. וכלפי פנים כלפי
ול לעמו לצבאו, להוכיח פגים: כלפי

 ול- לישראל יניח לא כי עמי־ערב שאר
ול סחבת, של שיטות להפעיל אמריקאים

המצב. את הקפיא
 את האמריקאים, את להעמיד :חוץ כלפי
 המצב חומרת על כולו העולם ואת ישראל
סבי תזוזה תהיה לא אם להיווצר, העלול

המצרית. דעודהקהל את שתספק רה,
האפ מומנט ניצול שתור נדמה

ה שני את להשיג הצליח תעה,
יעדים.

- סאדאת אחרי
?₪

 ישראל ממשלת שבראש ומרים
 כן, אם אנאליטי״. ״מוח עתה עומד ^
אנא שאלה עצמו את לשאול מוכרח הוא

מאוד: ליטית
 כנפילת ישראל מעוניינת האם
ז לא או כן סאדאת,זאל אנוואר

 ישראל, מדינת של ראשיתה ימי מאז
התקר מפני הפחד הממשלה בלב מכרסם

בוצ לסכלה, כדי אמריקאית-מצרית. בות
 עזה על וההתקפה 1954ב- עסק-הביש עו

 לדחוק כדי הכל ונעשה ,1955 בפברואר
הסובייטים. לזרועות עבד־אל־נאצר את

? ממשלת בכך מעוניינת האם ץ ב ר
 על יהבה כל את המשליכה זו, ממשלה

 ולתת לשאת רוצה שאינה ארצות־הברית,
 האם — ז׳נבה מפני הפוחדת אש״ף, עם

הס של האפשרות את גם לסכל רוצה היא
 תצליח ואם ז וושינגטון־קהיר־ירושלים דר

שאר? מה — בכר יי
 תבוא מחר, סאדאת ייפול אם

 הסום- הנשק צבאית. כת כמקומו
 תיתכן למצריים. יזדום שוב ייטי

 מילחמה לקראת מהירה הידרדרות
חדשה.
 של בניצוחו גם תיתכן התפתחות אותה
הנו ממדיניותו יתייאש אם עצמו, סאדאת

 אל הקצה מן שלו הקו את וישנה כחית
הקצה.
 הנוכחיים התכסיסים נראים זה, רקע על

 הוויכוח באש. כמישחק רבין ממשלת של
 תהיה — במעברים שם ודונם פה דונם על

 — תהיה כאשר הצבאי־הטאקטית חשיבותם
 ההתפתחויות רקע על ואווילי, עלוב נראה

הגדולות.
 זמן״, ״להרוויח הניסיון — לשמה סחבת

 — המורווח בזמן לעשות מה לדעת מבלי
 שחר, לה שאין כמטרה היא אף נראית

 של הפנימיים השיקולים רקע על אלא
ממשלת-רבין.
 אל סאדאת את לדחוק הניסיון

 הנחה עוד ממנו לסחוט כדי הקיר,
 נפסד. תכסיס הוא כלשהי, קטנה

ה התועלת כין סביר יחס כל אין
ככד• הכרוך הסיכון וכין אפשרית

 של דרך על לעלות הממשלה מוכנה אם
שי תוך ז׳נבה, של במיסגרת כולל, הסכם

 אמריקאית־סובייטית ובחסות אש״ף, תוף
 הראוי ומן כביר. סיכוי זהו בסדר. —

סיכונים. גם למענו לקבל
להת רבין יצחק עם וגמור מנוי אם אך

 לסיים עליו —י מחיר בכל זו לדרך נגד
 הם- על המשא־והמתן את ולחיוב׳ לאלתר

מצריים. עם דר-ביניים
 היא השלישית האלטרנטיכה

 מי שסופה חרת-שואה, התפתחות
ישורנו.
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