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 ?35111011 ^1311:6 ומושלמים. רכים בגוונים לעפעפיים איפור אבן — ?35111011 ^3116
 ברק. וחסרי עדינים פסטל בגווני נפלאה, רכות עמום, בזהר צללית לעינייך מעניק
רבות. שעות במשך רענן נראה מים, בפני עמיד ?35111011 ?131:1:6

 לך מאפשר המיוחד, המכחול להתאפר. קל וכה
 קולט הספוגי קצהו בעוד ובריקנות, בקלות להתאפר

 העפעפיים. לאיפור הדרושה המדוייקת הכמות את
 כפי צלליות, שתי להעלות תוכלי קלות באותה

זאת. דורשת האיפור שאופנת

 ה־ לפני להעלות יש ?35111011?131:1:6
 להשיג תוכלי ?35111011 ?1311:6 את ?.0§ת ?3511 וה־
רכים. גווני־פסטל 6ב־

★ ? סז  עם הגבות. לאיפור אבן ?3511100 ^
 מעתה טבעיים, בקווים הגבות להדגשת קסם, מכחול

גוונים. בארבעה

 ארוכים, ארוכים ריסים לך מעניק ?0§מ ?35? ★
מלכלך. ואינו מים בפני עמיד ומברשת, מים ללא

י נ ו כ ס  חסכוניים הינם רובינשטיין הלנה של ואחרים אלה עיניים איפור מוצרי ביןן{ך* ח
מושלם. איפור לקבלת ביותר קטנה בכמות די הגבוה, ריכוזם בגלל ביותר.
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שן )31 מעמוד (המ
 גם מצאנו כך ואחר הכושים על־ידי נאכלו
לבנים. חיילים של גופות חלקי

 מורעלים חיצים רק לכושים היו בהתחלה
 למות גורמים אלא בכלל פוצעים היו שלא
 רובים קיבלו הם כך אחר עינויים. תוך

 יותר נהיה שלהם והצבא בריטיים ומקלעים
מאורגן. ויותר
 הם השיגו בדיוק איך יודע לא אני

צרי שהיינו מקום לכל אבל אינפורמציה,
 שולחים והיו זה לפני ידעו הם להתקיף כים

לק ממש התחיל השכירים צבא אמבושים.
 איש, חמישים של יחידה יצאה פעם טון.

ב נשארו שניים ורק אמבוש לתוך נפלה
חיים.

★ ★ ★ התשרום ביום סיורים
ענ מיני כל הגדוד, הברדק תחיל ך*

ל רצו ולא מסובכים, פוליטיים יינים | ן
 שאם הזהירו החיילים מקודם. כמו שלם

ומס הנשק את זורקים הם משלמים לא
תלקים.

 מאותו אבל זאת. בכל לשלם החליטו אז
 היו המשכורת, שהתקרבה פעם בכל יום,

 ב־ לסיורים האנשים את שולחים הקצינים
 סיור אחרי מהם. אחדים שיהרגו תקוה

 במשכורות מתחלקים הקצינים היו כזה
שנהרגו. אלה של

הת וכך דנים בעיקר היו שלי ביחידה
 הוא קנוק. בשם מהם אחד עם חברתי

 שרות אחרי לדנמרק. איתו לבוא לי הציע
 אני קנוק, החלטנו חודשים שישה של

 ואת רכב לגנוב דנים, חברים שבעה ועוד
 קומאנדקר סחבנו ולהסתלק. האישי הנשק

 היה זה אבל לליאופולדודיל, לנסוע ורצינו
 ביותר, הבטוחה בדרך החלטנו לכן מסוכן.

ומרוקו. קזבלנקה דרך
 הישראליות התעודות כל את שרפתי אני
 מבריחים. בדרך למרוקו ונכנסתי איתי שהיו

ואחר מזוייף דרכון בעזרת לצרפת עברתי

| | י1ך ך | ן ? את פרנסים קיבל 1|
! ו ■ ! 1 1 מית, הכשרתו 1 ל הי

הגדול. בעולם להרפתקאות שיצא פני

 בקופנהגן לדנמרק. בטרמפים נסעתי כך
 שם נשאר הייתי ואולי עבודה השגתי
בקטטה. הסתבכתי לולא לעולם

 הלכתי אז בעיות לי שיהיו חששתי
 כעסו הם הכל. את וסיפרתי לשגרירות

 מה יודע בכלל אני אם אותי ושאלו נורא
 איזו בשבי, נופל הייתי לו קורה היה

 השגרירות מזה. צומחת היתד, שערוריה
 מיד לעזוב אמרה וזאת למשטרה הודיעה
לישראל, ולחזור

ו חודשים, שבעה לפני לישראל חזרתי
 היא שאהבתי. דנית בחורה הגיעה אחרי
 ברבנית אבל איתי, להתחתן כדי לכאן באה

?״ גויה עם ״להתחתן עלי צעקו
 לי לרכוש החלטתי כסף, ואספתי עבדתי

 מאחר עזרה וביקשתי לסוכנות הלכתי דירה.
 הודיעו הם אבל הנוער. עליית עם שעליתי

כלום. לי מגיע שלא לי
 לחיל־הים, הקבע לצבא להתגייס ניסיתי

 כי אותי רוצים שלא לי הודיעו אבל
 אינני צ׳ומבה. של השכירים בצבא הייתי
 הסכימו לבסוף זה. על להם נודע איך יודע

 פעמיים והפלגתי לצי שוב אותי לקבל
 ובעוד כסף מעט חסכתי שלום. האוניה עם

בחוץ־לארץ. להסתדר ואנסה עוזב אני שבוע
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