
 זה יוני
 עניין גם
הבינ האופנאית קוואנט, מריצבע שד

 נלבש מה המכתיבה לאומית
נתאפר. וכיצד

 אך לעוצמה. לאמץ אשה כל מוכנה מכוערות״ נשים ״אין :המוטו את
 האנגליה, האופנאית קוואנט, מרי זאת. לממש כיצד יודעות אנו תמיד לא

 וכיצד נלבש מה המכתיבה היופי, בעולם ההתרחשויות במרכז תמיד הנמצאת
 ביופיה מגרעות הרבה עם לחיות יכולה אשה כי תמיד אומרת — נתאפר

 לגלות רק עלית אחריה. המחזרים מוקסמים גברים מוקפת לחיות זאת ובכל
 היפים האברים מהם בידקי עצמן. את להכיר ״לימדי :הקטן הסוד את

 מודגש איפור ע״י אותם ותבליטי המראה, מן אליך הנשקפים ובגויפן בפניך
 אליהם נדיב פחות חיה שהטבע האברים את היטב הכירי מתאים. ולבוש

 עזרי בקיצור, בפניך. פלאים יחולל נכון איפור המיגרעות. את לטשטש ונסי
נכונים." ואיפור טיפול ללא טבעי מושלם יופי קיים לא :וזכרי לטבע

 בישראל, קוואנט מרי חברת של הראשית היופי יועצת מנסה זה במדור
 התוצאות את ההדרכה. נושאי את בעיון קראי יותר. יפה לחיות לך לעזור
מהמראה. אלין נשקפות כשהן תראי

 הטמונה תענוג
סננה בו

השי ״פולחן״ ועימו בעיצומו הקיץ
 שהשמש לעובדה מודעות כולנו זוף.
 לוותר מוכן מי אך — לנו מזיקה גם
לשמור לפחות, ננסה, התענוג? על

 נבכה שלא כדי יסוד כללי כמה על
 ועוד הכוויות הצריבות, מכאבי אח״כ

בישין. מרעיו
 לטכס יוצאות שאתן לפני בבית,
 כל את כסו הים, שפת על הפולחן

 מזינה, לחות — דרינק בסקין הגוף
 כדי בעור, נוזלים של ״מאגר״ להכין
 ישאר סוחט מטקות משחק אחרי שגם

מיובש. כקלף יראה ולא רענן העור
 :(ושוב השתמשו הים שפת על

כוויות. מונע שיזוף בקרם בנדיבות!)
 מכילים בשמים הבושם! על ותרו

 מה מקומיות. כוויות המזרז אלכוהול
 איננה וזיעה בושם של שתערובת גם,

כלשהו. חוטם המשובב דבר בדיוק
 כמות שוב תספיגו הפולחן לאחר

ל הגוף לעור דרינק נזקין של גדולה
הפנים את היטב נקו המקלחת. אחר

 רעננו קלין, בקאס או קויס בקולד
 בנדיבות לפניכן והעניקו טוניק עם

מויסצ׳ר. מורנינג או דרינק מקין
לש הקפידו לים הולכים בו ביום
לשתות. ושוב לשתות... תות...

קיץ דד חלום
 נעים קל, להיות בקיץ האיפור על

 להתאפר שמתחילים לפני ואוורירי.
 בקיץ, כבד איפור זהב: כלל זכרו

 הופך השמש, של האדיבה בעזרתה
 צבט! ונחלי בוץ למסכת הפנים את

 ואת הפנים את היטב שניקיתן לאחר
 לושן, בטוניק אותם וריעננתן הצוואר

 מרי של בסיס קרם הפנים על העלו
 להתאפר רצוי בקיץ במיוחד קוואנט.

 עצמו הטבע מן המופקים בתכשירים
ב השתמשו כן, על לחות. והמכילים

 מסיד־ פאונדיישן ליקוויד בסיס קרם
 בסומק המשיכו רספים. ספיישל רת

 המכיל סומק מעדיפות אתן אס עדין•
 אתן אם רוד. בקרם השתמשו לחות,

 בייבי בבלאש השתמשו אבן, מעדיפות
 העלו הסומק את פיצ׳ס. או פינק בגוון

 ולא הרקה לכיוון הלחיים עצמות על
לאף. מדי קרוב

 יהיה לקיץ האופנתי העיניים איפור
 לכן בחרו השמש. גווני או הים בגווני

 צירופים מתוך האהובה הצללית את
 גרץ, גו כמו בשלישיות מקסימים

 שייכים כולם פינאטס, או ספקטרום,
 ג׳י״ המפורסמות הצלליות למשפחות

 האיפור את השלימו פיפרס. פרס
וצו המאריכה — פרוף טיר במסקרה

 בפני עמידה וכמובן, הריסים את בעת
וכר. דמעות זיעה, מים,

 שפי מגוון מתוך בחרו השפתון את
 שימוש ואדומים. כתומים חומים, תוניס

 וגס רענן צבע לשפתייך יעניק בשפתון
 ושפתיים יובש בפני מגינה שיכבה

סדוקות.

נים-<דווים8נן סודות
 בעייח פעם מדי תועלה זו בפינה
 במבנה מסויים בפגם הנוגעת ספציפית
 עוזר נכון איפור בפנים. האיברים
 הבלטת ע״י זה מסוג פגמים לטשטש

 הפחות החלק וטשטוש יפה פנים אזור
 לאתר כל, קודם הוא, העקרון יפה.

 — ביותר היפה האבר את בפנייך
 שפתיים. או לחיים עצמות לדוגמה:

ב היטב ולטפח לאפר יש זה אבר
ומבליטים. בולטים גוונים

 היופי בעיות על למדור לכתוב תתעצלו אל
 בכתב. והן אישי באופן חן תיענה פנייה כל שלכן;

ת״א. 40020 ת.ד. קוואנט״ ״מרי אל כתבו
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)13 מעמוד (המשך
 אותה גם כלתי־מרוסנת. מעדכת״שקרים החדה הפעולה כתום מייד

בנאמנות. שרת מתאר
 שר״הביטחון הוראות פי על כנראה צה״ל, דובר פירסם במישרד־החוץ להימלך ״בלי

 על־ידי כביכול הותקפה שלנו יחידה :כוזבת גירסה ובה לעיתונות הודעה (בן־גוריון),
 שהגיע. למה והגיע שהתפתח לקרב, ונכנסה אש השיבה תחומנו, בתוך מצרית יחידה

אמת?״ דיברנו כי לנו יאמין מי
 כל קודם רימה צח״ל שדובר העובדה מן לא וגם עצמו, השקר מן הסתייג לא :שרת

לילה. באותו השתנה עתידם שכל אזרחים אותם — ישראל אזרחי את
לציבור. לשקר וצריך שמותר מאליו מוכן זה היה שרת בעיני

 הוא בעולם. ההשפעה צה״ל: דובר הודעת של אחר לאספקט נתונה היתר■ דאגתו
 הופרכה היא בילבד מעטות שעות כעבור ואומנם, מעמד. תחזיק לא שהגירסה חשש

 בעליל הוכיחו אלה כל — שהופעל הציוד כמות התוקפים, מיספר הפעולה, אופי בחו״ל.
 השתלשלות להיות יכלה ושלא גדולים, במימדים מראש, מתוכננת היתה הפעולה כי

מיקרית. תקרית של
 כימים לממשלתו. להאמין כמוכן, הציבור, המשיך כישראל אכל

 קודש, מהילוד גרועה היתה ישראלית צכאית כהודעה ספק הטלת ההם,
לבגידה. וזהה

 הפעולה.״ להצדקת חוצץ בצאתו עצמו, את בוודאי הפתיע ״הארץ שרת, לדברי ואכן,
 ולא שרת, של לזכותו הפעולה את זקפו מעריב וגם הארץ גם כי שרת מציין מיוחד בסיפוק

,בילבד. בן־גוריון של
בעולם: לשגריריו בהנחיית יום, באותו שרת רשם

 טל־ידי מוכחש בנו, המצרים מפגיעת השתלשל הקרב כי צה״ל, דובר ״גירסת
 עלולה זו בגירסה נציגינו החזקת ככתבת. תוכח כי וייתכן והעיתונות, או״ם כלפי המצרים

בטוח אינני כי אם מזה, מנוס לנו אין כי יתכן במועצת־הביטחון. נוסף סיבוך לנו לגרום

דיין משה רמטכ״ל
החגים 10 רק

 מוכרחה שבו שאי־האמת מפירסוס, להימנע אותנו מניע היה לא מעמיק יותר שיקול כי
 העובדות.״ לאור כל, לעיני לבלוט

:ערב באותו שרת הוסיף
 גירסתנו הכחשת היא ניצחת כמה עד ידעתי לא עוד זה מיכתב כתבתי ״כאשר

 ויאמין?״ פתי מי (בחו״ל)... התפרסמו שכבר העובדות על״ידי הרשמית
האמינו. ישראל אזרחי כל

 הנציגויות את להדריך יש ״כי לקכוע כמוכן, לו, הפריע לא הדכד
להתגוננות.״ ודא מצריים, להרשעת

׳זו5 זזס
הפרשה. בכל ביותר והמזעזעת המחרידה שהיא בעובדה, שרת נוגע אגכ״אורחה ק **

 עורפי, מצרי צבאי מחנה על התקפת־המחץ את אישר ששרת בעת
 כארץ אנשים תריסר חצי שרק דכר ידע הוא הרוגים, כעשרות והסתכן
 הסדר להשיג כדי עימו להיפגש מתכוון עכד־אד־נאצר גמאל כי :ידעוהו

הישראלי־ערכי. לסיכסוך כולד
ישיבת ״בגמר הפעולה: אחרי משבועיים פחות — 12.3.55ב־ ביומנו, שרת רשם

 גוהר בין שיחה נתקשרה שביתת־הנשק) לענייני (המצרית־ישראלית המיוחדת הוועדה
 על־ידי נתקבל כי... הודיע המצרי הנציג הישראלי). (הנציג ותקוע המצרי) (הנציג
 התנהלו הדברים וכי ישראל, ממשלת ראש עם אישי מגע לו היה כי לו גילה נאצר נאצר...

 עכשיו וכמובן עזה על ההתקפה באה הנה אך — להמשך טובים סיכויים ומתוך למישרין
מבוטל).״ (העניין .$11׳: 0££

 כשנת גיוס לגיל הגיעו בו שנולדו התינוקות חרה־־גורל. לילה אבן,
 ? במידהמה נהרגו מהם כמה כיום־הכיפורים. הסדיר בצבא ונמצאו ,1973

 שהתרחשו המאורעות על־־ידי למוות וחכריהם הם נידונו מידה ובאיזו
? נולדו שכו כלילה

 לא .1955 בפברואר 28דד בליל אמבט לעשות הספיק אם ביומנו רשם לא שרת
לעולם. זאת נדע

 עכד־אל־נאצר יוזמת את שרת פוצץ איך :הכא (כפרק
ומדוע.) — עימו להיפגש —

 אחרי ימים שלושה אותה. לשלול שהעז במדינה היחידי העיתון היה הזה העולם *
 הידיעה את קיבלו ישראל אזרחי שרוב ספק ״אין : )907( הזה העולם בגליון נאמר הפעולה
 הרגע הרותח. הדס קול את אישר לא הצונן ההיגיון קול אולם אינסטינקטיבי... בסיפוק

 עקרוני מאמר אבנרי פירסס חודש כעבור זה.״ מעין לקרב ביותר בלתי־מתאיס נראה
).913 הזה (העולם תגמול״ ושמו ״טימטום :הכותרת תחת

ה העולם 1929 הו


