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 בשדה מהפכה
ה ק י ט מ ס ו ק ה

 חברה .אלפא״
ה ק י ט מ ס ו ק  ל

חיפה, בע״מ,
להע־ הצליחה

!v בשרותה סיק T שם בעל חימאי 
 וזה לאומי בין

 מחקרים נערכים משנה למעלה
 בבית הקוסמטיקה בשדה מדעיים

 החדישות במכונות המצוייד החרושת
 לידי הביאו יםשכממו נסויים ביותר.

מוצ של ושורה הרצויות התוצאות
בשוק. עתה נמצאים חדשים רים

 של.אלפא״ לילה״ ״קרם לראשונה
cold cream מצוין לילה קרם 

 שיתאים מנת על בקפדנות הוכן זה
 חמר ומכיל המקומי, האקלים לתנאי

 וקווים שקמטוטים עי יוצר־תאים
מאד. קצר זמן תוך נעלמים

 יום קרם השני, המוצר
vanishing cream ה רקרם

 ל־ בסים מהווה .אלפא״ של חדש
וה השמש בפני מגן ומשמש פודרה
אבק.

 הישגי של הכותרת גולת ברם,
 קרמים שילוב הוא .אלפא״ חברת

 «קרפ־ המפורסמים בשמיה עם אלה
 וכיום אמברה״, ו־,,נרקיס דה־שיך

 האלה הקרמים שני את להשיג יש
אלה. נפלאים בשמים של במבחר
 ״קרם הוא זו בשורה שי השל׳

הנעורים״ לשמירת
BIO-HORMONE CREAM

לוויטמין בתוספת המכיל
F ,בין־לאו־ יחידות 500 החשוב 

 לכל (אסטורג׳ן) הורמון של מיות
 שמוש של פעמים 3 אחרי כבר גרם.

להי הקמטוטים מתחילים זה, בקרם
 חדוש ותהליך ניכי באופן עלם

מלא. בקצב נמצא העור של העלומים
 מכרעת היא אלה קרמים הצלחת
 אף מדהימות. ממש הנן והתוצאות

 ״מיוחדים״ בקרמים שהשתמשו נשים
ב תשתמשנה שנים, במשך משלהן
 נסיון אחרי בלבד, .אלפא״ קרמים
יחיד.
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ברית־המועצות

יודע* מ■
 צריכות העולם עיני היו החשבונות כל לפי
 לארצות־ ימים, חודש בעוד מרותקות, להיות

 במינו המיוחד המחזה יתקיים שם כי הברית.
 מחזה — זו במדינה הנשיא בחירת ששמו
ביו הדמיוניות היצירות עם להתחרות היכול

הוליבוד. של תר
 גדול שינוי האחרון ברגע חל השנה אולם
 הודיעה ברית־המועצות העולמית: בתכנית

ה הקומוניסטית המפלגה ועידת כינוס על
 בטוח וכמעט ,1939 מאז הראשונה סובייטית,

 את רבה במידה להסיח תצליח זו ועידה כי
האמ למחזה מיועדת שהיתר, הלב תשומת
 ברית־ כוונות הן מה תקבע היא כי ריקאי.

הבינלאומית. בזירה המועצות
 מאורע יעמוד הסובייטית הועידה במרכז

 עד הארץ. לכדור מסביב רחש העביר שכבר
 ולאדימיר על;ידי המפלגה ועידות נפתחו כה

 כיו״ר לנין, ניקולאי המכונה אוליאנוב, איליץ׳
 ואסיריונוביץ׳ יוסף על־ידי ואחר־כך המפלגה,

ה כמזכירה סטאלין, המכונה דג׳וגאשבילי,
יפ הראשונה׳ הפעם זו השנה, אולם כללי.

 מאלנקוב, גיאורגי חדש: אדם הועידה את תח
.50ה־ בן

הוסי זו ידיעה סטאלין. ללב שמחה
 העולמית, העיתונות מכונות על שמן פה

 מרעישות תגליות בגילוי רב זמן זה העסוקה
 מידיעה החל — סטאלין של בריאותו מצב על
 מיריביו, וצוחק ובריא חי 72ה־ בן האיש כי

 עורכים מסתוריים רופאים כי בידיעה וכלה
 כדי אנושיים שפגי־נסיון על זדוניים נסיונות
 אחד דבר הזקן. של.המנהיג חייו את להאריך

 לקרב עתה מנסה המפלגה מנהיגות ברור:
 כוי אולי המרכזי, המקום אל מלנקוב את

 יוכל לא בו לרגע הקהל דעת את להכשיר
בעצמו. בהגה עוד לאחוז סטאלין יוסף

 לבו את לחמם' יכולה היתה במערב ההגבה
לה היה אפשר כה עד בקרמלין. האיש של
 המנהיגים לב את תשמח לא ידיעה ששום ניח

 על הידיעה מאשר יותר ובבריטניה באמריקה
 שאין ברור עתה אולם סטאלין. של מותו
 יוסף של אופיו פשוטה: והסיבה כך. הדבר

המוש שונאיו גם היטב. בעולם סטאלין,ידוע
 מטבעו, זהיר איש שהוא יודעים ביותר בעים
 אחרי נגרר שאינו הרפתקות, השונא אדם

 אופיו יהיה מה יודע מהם מי אולם רגשות.
 בברית־המוע־ והתחנך שגדל אדם מלנקוב, של

 יודע ואינו המהפכה בימי נער שהיה צות,
הבלתי־קומוניסטי? העולם את כלל

 ״אם בדאגה: הלונדוני, האקונונויסט שאל
 מי הפיקוד, גשר את לנטוש מתכונן סטאלין

 ממלא־ האניה את יוביל כיוון לאיזה יודע
מקומו?״

הברית ארצות
ב דדך בי השובכין ב

ויס מדינת לאבדן לגרום העלול דבר — ג׳ו
 אייק של סיכוייו ולהרעת למפלגה קונסין
בבחירות. עצמו

 בפירוש הלדיע הוא ביניים: בדרך בחר אייק
 אנשים פני המשחירה לשיטה מתנגד שהוא
 זה עם יחד הוכחה. כל ללא מפשע, חפים
 ג׳ו הסינאטור של בבחירתו שיתמוך הודיע

מאק־קארתי.
 סטי־ הדמוקרטי המועמד אייק, של מתנגדו

 בעל כנואם לפתע־פתאום שנתגלה בנסון,
 ביניים דרך ״אין העיר: עולמי, שיעור־קומה

 של דעתם זאת היתה שופכין!״ של בביב
רבים. אנשים

מ זה אין אולם עלילות. של כפית
 ברגעים לשתוק מאק־קארתי ג׳ו של טבעו

 בעצמו הוא סטיבנסון הוא: הודיע כאלה.
 יוכיח הגדול, ג׳ו הוא, הקומוניסטים. ידיד

 סטי־ המושל אשר אילינוי, המדינה ששלטונות
קומו סוכנים מלאים בראשם, עומד בנסון

מקום. אפס עד ניסטים
 הוא בעוד אחרות. צרות לג׳ו, לו, יש אך
 להשתתף בלתי־מסוגל בבית־החולים, שוכב
 במדינתו, הבחירות במלחמת פעיל באופן
 את שמיט, ליאוגרד בשם עורך־דין יריבו, מנצל

בעמ עולמי: חידוש המציא הוא ההזדמנות.
ש הודיע והטלביזיה הרדיו משדרי מול דו

 הפסק, ללא רצופות, שעות 26 משך יענה
 את קיים ואמנם לו. שתוגש שאלה כל על

 שאלוהו איש 2000מ־ למעלה ההבטחה:
 ודיבר ודיבר עמד והוא בטלפון, שאלות
 ההמצאה הוא זה חידוש מסקנתו: ודיבר.

העש המאה של ביותר הגדולה הפוליטית
רים.

 הפר־ של הגדול האמך מאק־קארתי, לג׳ו
נשארה לא סומת־באמצעות־התזת־זוהמה,

סופ שני היו המאושרים התמונות. ארכיון
 בבית האוצר את שגילו מערביים, צבאיים רים

או העמיסו ברלין, של הרוסי באזור מופצץ
 אותו והעבירו מכוניות־המשא על בסתר תו

 שנים שבע נושך עסקו שם האמריקאי. לאזור
במיונו.
 קופסת־ הנגטיבים אלפי בין נתגלתה עתה
 עפרון: בכתב רשום היה עליה קטנה, קרטון

 אחד, סרט נמצא בפנים אחרונים״. ״תצלומים
ה של בחייו האחרונה החולייה את שהוסיף

העולם. רחבי בבל קללה הפך ששמו איש,
 כשבר־ ,האחרון הולדתו ביום כי מתברר

הסוב הצבא על־ידי מוקפת היתד, כבר לין
 היט־ החליט הרוסים, בתיה כל וכמעט ייטי
 בני ילדים לכמה אותות־הצטיינות לחלק לר
 החורבות. בין למות כדי שהתגייסו 15ו־ 14

 היט־ בחפזון. כונסו ילדים של תריסרים שני
 לחיו, על אחד לכל טפח פניהם, על עבר לר

 אחר תנזונה). (ראה האותות את להם חילק
 למות חיכו הקדומניות, לעמדות הילדים חזרו

למיקלט. חזר החולני המנהיג הגיבורים.
 אליו התקרבו כשהרוסים ימים, 10 כעבור

 עצמו את איבד צעדים, מאות כמה מרחק
לדעת.

המזרחית גרמניה
הועיל לא המלך בן

 על גדלו קטנים גרמנים של דורות־דורות
שהח לפני גרים. האחים של האגדות ברכי

 עולמם היה ובצוללות, בטאנקים עוסקים לו
 ומכשפות מטות־קסם מפלצות, מלא הנפשי
 חן יותר זה עולם מצא כלל ובדרך זקנות.

 עצמם, את מצאו בו העולם מאשר בעיניהם
כשהתבגרו. מזלם, לרוע

מב־ בעזרת ילדים לחנך מותר האם אולם

היטדר אדולך של האחרונה תמונתו
13 בת ילדת החושך, בחדר

החב שכל קורה מאד רחוקות לעתים רק
 קמים ארצות־הברית סינאט של הנכבדים רים
באו הישיבות אולם את ועוזבים רגליהם על
 *. חבר של נאומו נגד למחות כדי הפגנתי, פן

 אחת. פעם רק הדבר קרה האחרונות בשנים
 מאק־קארתי, ג׳ו הסינאטור כאשר זה היה

 ג׳ורג׳ את האשים הרעשני, צייד־הקומוניסטים
 גנרל מארשאל, קומוניסטי. כסוכן מארשאל

 האמריקאים כל אשר כוכבים חמשה בעל
 להבעת־אימון זו בצורה זכה אותו, מכבדים

במינה. יחידה
 מאק־קארתי הסינאטור את השניא המקרה

 על אותו השניא הוא ביחוד רבים. אנשים על
 אייזנהאור כי אייזנהואר. דוייט בשם גנרל
 ל־ הודות שלו המזהירה הקאריירה לכל זכה

 ראש־המטה, היה האחרון כשזה מארשאל.
 נתקל למלחמה, ארצות־הברית כניסת ערב

 סגן־ עוד שהיה באייזנהואר, התמרונים באחד
 בעיניו, חן מצא האיש בלתי־יידוע. אלוף
 גנרל של למעמד הגיע מאד מועט זמן ותוך
דר שש של קפיצה — כוכבים חמשה בעל
 איי- שדוייט ייתכן זה, מקרה קרה לולא גות•

 במשרד מזדקן׳ אלוף־משנה היום היה זנהואר
נידח. צבאי
 בלתי־ במצב אייק נמצא עתה או. — או
 לכס הרפובליקאי המועמד הוא מאד. נעים

 של המועמד הוא מאק־קארתי ג׳ו הנשיאות.
 מדינתו של הסינאטור לכס מפלגה אותה

 לתמוך אייק: בידי הברירה (ויסקונסין).
 הבריות, בעיני ולבון ללעג ולהוות בג׳ו
את להתקיף או ידידו; מארשאל בעיני בוגד

 ישר־ לכנסת בניגוד האמריקאי, בסינאט י
 הדיבור זכות את לשלול אפשרות אין ראל,

זמנו. את להגביל או סינאטור של

 ולקוות במיטתו שיניים לחרוק אלא ברירה
 מאשר יותר שווה עלילות של כפית כי
הסברות. של ים

המערבית גרמניה
הסוף לפג■ ■מים סו

 מקצועם זה היה היטלר אדולף חי עוד כל
הפר בחייו לפשפש רבים אנשים של החביב
מצ המפורסם האיש אין מדוע לנחש טיים,

 כי הסכימו הרוב אשה*. עם להתחבר ליח
גופ מבחינה נורמלי אינו המיליונים מנהיג

 יכלו לא המומחים אולם מסטייה. סובל נית,
הסטייה. אופי בדיוק, מה, ביניהם להסכים
לנת אהבו אלה שמומחים הסיפורים אחד

 ד,יינ הצלם של בתו ,13 בת לילדה נגע חו,
 בעל קטנטן צלם היה הופמן הופמן. ריך

 לצלם־החצר פתאום כשהפך שמאליות, נטיות
 הפירר את לצלם יחידה זכות בעל ■היטלר, של
 עשיר מועט זמן תוך אותו שהפכה זכות —

 אחרי לו ניתנה הזכות כי רננו הבריות מופלג.
 את להטריד התרגל הפירר כי גילה שהצלם

 על בחדר־החושך. שעבדה שעה הקטנה, בתו
 נאצי למנהיג ונישאה גדלה הבת פנים, כל

תמונו את מכר הופמן היינריך ואילו אחר,
מיליונים. עשרות של במהדורות תיו

 קיצו כשהגיע גיבורים. מות לילדים,
את למצוא רבים אנשים השתדלו היטלר של

ש בראון, אווה הצעירה לשחקנית פרט *
 אן האחרון ברגע כמעט לאשה אותה נשא

מיניים. חיים העדויות, בל לפי אתה, חי לא

מטו שולטים בה בתקופה ודרקונים, שפות
 בבעייה המתחבטים רבים ומכונות? סים

 חסרים. אינם בגרמניה וגם כולו, בעולם זו
 לגישות מחנכת הקומוניסטית התורה דוקא

 בגני־היל־ כי לסבול אפשר כיצד — מדעיות
 מטוס־ את מגף־של־שבע־פרסות ינצח דים

מיג? מסוג ביותר המהיר הסילון
 שניתן עד הויכוח, סער רבים חדשים משך

מש ראש הופמן, אוסקר פשרה. של פסק־דין
 ה־ גרמניה בממשלת והפרסומת הספרות רד

האג על הכלח שאבד הדעה קבע: מורחית,
 לתרבות״. ומזיקה רעה ״תפיסה היא דות

מיסו האגדות את לטהר יש הוסיף, אולם,
מה הוצאה זה לצורך בלתי־חברתיים. דות

מפג טהורה גרים, אגדות: של חדשה דורה
 הילדים ילמדו זו מהדורה בעזרת אלה. מים

 קר־ להקריב האנושית, העבודה את להעריך
אמיצי־לב. ולהיות הטוב לעניין בנות
 האחים גבורי קלה. מלאכה זאת היתה לא
 מהם רבים העבודה. את כלל אהבו לא גרים

 להשיג העדיפו ומלידה. מבטן משתמטים היו
 מטום־קסם טובות, פיות בעזרת מבוקשם את

 לטיהור זקוקים היו הם עליונים. וכוחות
 של לשפע שזכתה המשפחה ואמנם, יסודי.

 לעבודה חזרה שולחן־קסמים בעזרת מזון
 עבדה מאשר טוב יותר ו״עבדה הטיהור אחרי

לכן״. קודם אי־פעם
 לקראת צהלו האנטי־סובייטיים העיתונים

 האם הלונדוני: אקונונזיסט כתב זו. מציאה
 הנורמה את ותמלא למטבח לכלוכית תחזור
 ולנעל־הזכו' לבן־המלך שזכתה אחרי שלה,
כית?
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