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א: מדרגה רוכס -טוניס, מלון כתי

 שלך הגסיעוול מסוכן דרוש
טיולינו.' וזוכרת את

המפרסם קול

אוולטורסול
ת ר ד י י ס ר י ש כ ף ת ו ז י ם ש י ש ד  ח

ת ־ ר ש י פ ת ר צ ו ת ו ד ב ע ת ו י ט ב צ מ ר פ מ
 של נרחב רפואי ידע על המבוססים שיזוף תכשירי של חדשה סידרה
 תחת לשוק אלה בימים יוצאים פרמצבטיות מעבדות — פישר מפעלי
אולטרסול• השם

 מעודף העור על הגנה תוך טבעי שיזוף שיאפשרו כך תוכננו התכשירים
 מבוססת החדשה התכשירים סידרת לעור. נזק ומגרימת שמש קרינת

 ובתכ־ בתרופות המתמחות פישר מעבדות ע״י שנעשו מחקרים על
 ובארה״ב באירופה שהצטבר ידע על וכן העור, ולטיפוח לטיפול שירים
לשמש. והחשיפה השיזוף בנושא
 וטבעי בריא לשיזוף תכשירים 5מ־ בנויה החדשה התכשירים סידרת

בשמש. השהייה וזמן השונים העור סוגי ע״פ
 מראים האחרונות בשנים שנערכו והפרמקולוגים הרפואיים המחקרים

—: סוגים משלושה הוא מהשמש לעור הנגרם הנזק כי
 סגול אולטרה קרני ע״י נגרם זה נזק — :שמש מכת מיידי נזק .1

ב׳. מסוג
 נראה ולא שמש יטכת מקבלים לא אם גם — ארון: לטווח נזק .2

 שנגרם להניח יש עדיין לשמש, היחשפות לאחר לעור חיצוני נזק
 מצטבר זה נזק שנים• לאחר רק ייראו תוצאותיו אשר נזק לעור
 של גמישותו איבוד העור, התקמטות הן ותוצאותיו בגוף לאט לאט

 אולטרה קרני ע״י נגרם זה נזק העור. סרטן ואף העור הזדקנות העור,
 א׳ ויולט אולטרה קרני ב׳). •מסוג לקרניים (בנוסף א׳ ׳מסוג סגול

במיוחד. עמוקות עור לשכבות חודרות
 מתיבשים שזוף לא עור וגם שזוף עור גם — :העור התיבשות .3

 ארוך לטווח לנזק תורמת זו התיבשות מידה. באותה ובחום בשמש
וכר). עור קילוף עור, הזדקנות (קמטים,

 תכשירי בפיתוח המתמחת פישר במעבדות שנעשה מיוחד בפיתוח
 אנשים של והרצון מהשמש הנזק סוגי כל בחשבון נלקחו ועיניים עור

להשתזף• רבים

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ד״ד
רשפים הוצאת

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
איויאל פיוסום

 תל־אגיב 110 גנירול אבן
 אנטוקולטקי) (פינת

77211• ,227117 טלפון

מכחכים
השבוי בגווני!ההמון

 איש נאבקים ופרס בגין
ב נוחר והשמאל ברעהו

מאורתה
 בפתח, עומדות כשהבחירות עתה,

 מצביעי לכל בקריאה פונה אני
 מותניים לשנס להתלכד, השמאל,

 שהרי הכבדה. למערכה ולהתגייס
האומה... עתיד את תקבע זו מערכה
ש מי ואין הליכוד, נגד כולם
 אם למה, פרס. שימעון בעד יצביע

השמאל תנועות את שומעים לא כן,

ל דרגתו את המעלה נעלה ערך
 החוק :היא ולא לחוק. שמעל דרגה

אפ ואין עליון ערך הינו במדינה
 לסרב ניתן כי טענה לקבל שרות
 שבמצפון.״ מטעמים חוק לבצע

)6.1.1981.(
 החייל את שדן בפסק־הדין י•

 אבו־ גנימה בדואית למוות שירד,
 וחסרת־מגן, שלווה אשה אל־קימה,

 כי נטען מאסר, ימי 38ל־ שנדון
 לגרום עלולה מרתיע עונש ״הטלת

 ״ מלם- ימנעו אחרים שחיילים לכך
 (ידיעות הצורך״. בשעת באש תוח

).5.5.1981 אחרונות,

 הי״ו בגין מנחם ר׳
ישראל ממשלת ראש

יו־לדתך אשרי ך •• • — •• ן ■■ |
האלקי התנא ציון על היום בביקורך

זיע״א בר־יוחאי שמעון ר׳
הדתית פוסזדר

 קדוחים למקומות המחוקה
הרשב׳יי ?בר

מירון — תשמ״א בעומר ל״ג ז-;••
קרוטים י.י.-\,זת . הסח

מרשג״ן ץ!-ר הרטב•! קבר

* ראש־הממשדיה של לכבודו כרוז
וארץ שנויים של שילוב

ו של״י? נרדמה היכן השונות?
יקר? עורו איתך, מה

 מחכים מדוע ? התעמולה עם מד,
?90ה־ לדקה
 אל — ההמונים אל לפנות יש

 תלמידים :במדינה השפוי ההמון
 שכונות-מצוקה ותושבי וקיבוצניקים

וכר.
קויית־שמונה אליעז, חיים

ה ויהירות, כנ !ס
 ערך הם והמצפון ״האדם

ולמי לחוק מעל עליון,
״ לוי ה... ד קו פ

בתי־ פסקו האחרונה השנה בחצי

רו ט ס צ׳י

ל כ ר ו א ש ה
 הטלוויזיה סידרת על

״דאלאס״.
 דאלאס, הטלוויזיונית הסידרה
 במוצאי- האקרנים על המועלית

מטו אנשובי מריחת היא שבת,
 מצבים של אוסף סתם פשת.

ל בשורה שום בלי מעוותים,
אנושות.

 בין מיפגש לקיים הצעתי:
 גברת היא פוקס, ומרים ג׳י־אר

 יתהווה אודי ואז צ׳יבוטרו,
בתוכנית. הגון חשמלי קצר

גיל, (״פנשושה״) גילה
 שבו (במקום הל״ה נתיב

גוליית) עם מכות הלך דויד

 צורמים פסקי־דין שני צבאיים דין
:ומסוכנים

 של בית־הדין של בפסק־דין *
 גדי החייל את שדן השריון, גייסות
סי בשל בפועל מאסר לשנת אלגזי
 ל״קו שמעבר בשטחים לשרת רובו

לב חייב אדם ״... :נטען הירוק״,
 יכולה ולא המדינה של חוק צע

ל מנוגד החוק כי הטענה להישמע
בבחינת הינו המצפון וכי מצפונו

 חופשית אצבע :פשוטות במילים
 פסק- הפקר. אדם וחיי ההדק על
ש בכך איפוא, הסתפק, לא זה דין

 ולא בדם, המגואלת היד את טיהר
 ,הגיון את והמציא הטורח על חם

ה ״גרימת של המסולף ההחלטה'
 בכוונה״, שלא רשלנות מתוך מוות
הש את וחיזק תקדים לקבוע כדי

 גם פסק־הדין של ההרסנית פעתו
 בנסיבות חייל לכל עידוד על-ידי
מר־ עונש מפני יפחד שלא דומות,

ל חובה אך להזכיר, נעים לא
שיל רבות שנים לפני שלא הזכיר

ה העם זה ובכלל האנושות, מה
הע בשל ביותר יקר מחיר יהודי,

 מילוי וחובת לחוק הציות מדת
לשי ומעל עליון כערך הפקודה

 נירנברג במישפטי גם מצפון. קולי
ב נקבע כפר־קאסם במישפט וגם

 ערך הם והמצפון האדם בירור:
פקודה. ולמילוי לחוק מעל עליון,

ול לכנסת פנו ישראל, אזרחי
 העקרונות לביטול בתביעה ממשלה
!הצבאיים פסקי־הדיו שני שהינחו

אכי־שאוד, מרדכי
 האדם לזכויות הליגה נשיא

תל־אביב והאזרח,

ת לו לו ת. ג הו רו  ׳

ת לו לו ת ג בו הו צ
 פוליטיות מישפחות על

מושחתות.
 הסעודים את האשים בגין מנחם
 וזאת מושחתת״. ״מישפחה בהיותם

פולי מישפחה ראש של מפיו —
 אבו־חצירא אהרון את שכללה טית,

 ־• שמואל על־ידי בנאמנות והנתמכת
 רק להזכיר אם פלאטו־שרון...

׳ החבורה. מן שניגם
האמ את לרצוח ניסו הסעודים

 לאסור מהם שביקשו בכך ריקאים,
ב הסורים את להפציץ בניו על

לבנון.
 הסתירי — אלוהים בשם עליזה,

של והצהובות הירוקות הגלולות את

מישוד־הדתות. על־ידי הופץ *
)6 בעמוד (המשך
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