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ד!בי;■ האופנאיח קוואנט. מריצבע של
 נלביש מה המכתיבה לאומית

נתאפר. וכיצד .
 הנשים אמנו. חווה כימי וימיה מאד עתיקה אמנות היא האיפור אמנות

 ארכיאולוגיות בחפירות עיניהן. בפוך ונותנות מראן מיטיבות היו במקרא
 המאשרים לאיפור מגוונים כלים של רבים מימצאים ישנם העןלם ברחבי

האיפור. של כוחו סוד את הנשים ידעו הימים ובכל התרבויות בכל כי
 אברים ולהבליט פגמים לטשטש גוונים, להדגיש לייפות, נועד האיפור

 :אומרת1 חוזרת קוואנט מרי ורואיה. האשה לב את לשובב זאת כל יפים.
 ואכן, להתאפר.״ יודעות שאינן רבות נשים ישנן אך מכוערות נשים ״אין

 נכון לא איפור כי לשלילה, וגם לחיוב גם לצערינו אך רב, כוח יש לאיפור
מייפה. מאשר יותר מכער

 התועלת מלוא את האיפור מאמנות להפיק כיצד אותך נדריך זח במדור
וההנאה.

 חייבים אם שואלות רבות שים1
 התשובה בבוקר. גם בסים גוון לשים

 להיראות רוצה את אם :פשוטה לכך
 באיפור התחילי הבוקר״ ,על •מטופחת

 ממהרת את אם אך הבסיס. גוון עם
הב* משינת על להקפיד זימן לך ואין
ב שתשימי מוטב אחידה •בצורה יםים

שסב?). ?1031( פודרה רק בוקר
אפרסק לחיין

 עם יותר •רעננים להיות לפניך עזרי
וה לך המתאים הגוון את בחרי סומק.
מת יכהה עור לבעלות עליך. אהוב

חום) — (כתום השקיעה גווני אימים
9 כגון 0: 53x19. מת עור לבהירות

 00ס1 כגון ורודים .גוונים אימים
.010׳\£1■

 הכללים הם אלה
הסו גוון לבחירת

 לך פותר אך מק.
 אם !׳כללים לנפץ

 אופנתי ייצור את
מו לשבור ואוהבת
העיזי. — סכמות

סומק :לדוגמא
 על מתקבל סגלגל
ב כהה עור בעלת
מר מיוחדת, צורה
 שיגר- ובלתי תקת
ה את נוגד תית.

יפה. אך כללים
 אשר הוא הסומק

הפ לאיפור נותן
רעננותו. את נים
ה על תוותרי אל

ני בעזרתו סומק•
 עצמות להדגיש תן

 ע״י גבוהות לחיים
לע מתחת הנחתו

 באלכסון הלחי צם
 לכוון הרקה מכוון
ב העליונה. השפה
יכו את אופן אותו

 לחיים עצמות של אשלייה ליצור לה
בהן. ניחנת לא אם גבוהות
מת כשהסומק תאפרי ארוכים פנים

מצ רחבים פנים ואילו הלחי. על עגל
או מניחים נאשר הסומק בעזרת רים
 העליונה הלחי מעצם מאורך בקו תו

 אל מעט ו״פולשים״ הלסת עצם לכוון
הלחי. לעצם מתחת

 של אפקט יוצר •כהה צבע זכרי:
 בולט אבר לך יש שאם בך עומק.
אותו. הכד,י לטשטשו רוצה ואת בפנים

דרך קפיצת ללא
שני לאחר להתאפר תתחילי תמיד

 פנים במי ייצבת פניך, את היטב קית
לה שעלייך נוהג זהו בלחות, והרווית

 אלה פעולות לאחר ורק להרגל. פוך
האיפור. שלב מגיע

לאיפור בסיס
 מטס?)£1ב11ס0 0:ו£31(ם הבסיס גוון

כי לאיפור. בסים הוא: כן כשמו
 לך: המתאים הגוון מהו תבחיני צד

 העלי גוון־בסים לקנות הולכת כשאת
 טשטשי הלסת, עצם על קטנה כמות

 עור בין גוון הבדל אין אם והסתכלי
 את העלית עליו האזור ובין הצוואר

 זה הרי — הבדל אין אם גווו־הבסים.
 — הבדל קיים אם לך. המתאים הגוון

באו אחר גוון נסי
דרך. תה

 את שמצאת לאחר
המת גוון־הבסים

 אותו פזרי לך, אים
 כשאת פניך על

נקו 5מ־ מתחילה
 המצת, מרכז דות:
ה מרכז האף, קצה

 והסנטר. לחיים.
ה גוון את משכי
 דקה בשכבה בסיס

 על רק ואחידה
 וללא הפנים אמור

 ■ ז: הצוואר•
 צורך איין ץפדי-:1''-

 לאפר כדאי ולא
 יחד הצוואר את
ה עור הפנים. עם

 בפיו- רגיש צוואר
ה הדזלק (הוא דוד

ל שמתחיל ראשון
 אסור ולכן התקמט)

 אלא אותו לאפר,
להר לנקותו, רק

ולד,זינו. וותו
הפ בין גוונים סער היה שלא כדי

 חשוב החשוף, והצוואר המאופרים גים
 שלעיל. ההתאמה מבחן את שתעדני

 הוכנו קוואגט מרי של הבסיס גווני
זו. למטרה במיוחד

התו פודרה העלי הבסיס גוון על
 רוצה דאת במידה הבסיס. את אמת

 בהיר או יותר כהה מעט אפקט להשיג
 בהירה או כהה בפודרה השתמשי יותר
בלבד. אחד בטון יותר

תשובות * לשאלות
חי: ליעל : ר מז קרובות עיניים .

 העפעף בחצי בהירים גגווניס מאפרים
יו כהים ובגוונים האף לגשר הקרוב

 הקפידי הרכה. כלפי השני בחציו תר
 למסגרת מחוץ אל האיפור עם לצאת
 תקבלי אלה בימים הרנה. ובכוון העין

המת־ האיפור להדגמת, אישית הזמנה

ה מהמאה רומית גבירה של דיוקן
 פניה על המדגיסה לפנה״ס ראשונה

תקופתה. של הלוהט״ האיפור את

לשאלות
לך. אים

תשובות *

 ל- בנסיעה :מת״א ע. יוספה
ב שימוש על מאד ממליצים אנו חו״ל

ב יחד הארוזים שלנו הטיפול מוצרי
 — ונוח לנסיעות המיועד קומפקטי תיק

נעימה. נסיעה — 7ז3שע1 £1:

לשירותך מחדש נפתח קוואנט מרי של ההדרכה מרכז
 של האחרונים האפנה בחידושי עצמך לעדכן בואי ולהנאתך.

בואי— פנים. ואיפור כטיפול אישי ייעוץ לקבל בואי לונדון.
שלנו. אורחת ותהיי

 פתוח .6 רחל דה' ת״א קוואנט, מרי של ההדרכה מרכז
אחח׳׳צ. 6—4 כשעות דה׳ ג׳ כימים ,22.10מ־ ־ההל לשירותך

להתראות.__________י***•______ .י..,׳־נ1,
 תיענח פנייה כל שלבן, היופי בעיות על למדור לכתוב תתעצלו אל

ת״א. 400:0 וסד. קוואנט״, ״מרי אל כתבו בכתב. וחן אישי באופו הן ״
מיזייי*ל

- במדמה
בחירות

שוד
ם1הי לאוד

 בבריטניה הבחירות
 מחדש הוכיחו

 הבחירות שימת כי
מיפלצתי עיוות היא האיזוריות

 זלזעהיג הבחירות שיטח את ״לשגות
ה המיפלגה •ראשי תבעו יחסית!״ שיטה

 שגת- הבחירות ערב הבריטית, ליברלית
 שלא מראש הודיעו אף הם השבוע. קיימו

תוג כן אם אלא קואליציה, בשום ישתתפו
 הפוכה שהיא — זו דרישה תחילה שם

בישראל. הליברלית המיפלגה של מעמדתה
 הם כסה ער הוכיחו הבחירות תוצאות

 לבל גוספת סטירת־לחי מחוות הן צדקו.
וה הליברלים בישראל, התמימים האנשים
 השיטה לביטול ׳תעמולה המנהלים אחרים,
 שיטה ולהנהגת בארץ, הקיימת היחסית
ת. אחורי

1 + ה הליברלית הפיפלגה .20 = 1
 במיטפר קלה מירידה סבלה אמנם בריטית
 הישג על שמרה היא אולם שלד״ הקולות
בוח מיליון וחצי חמישה כימעט :מרשים

 18.3+0 — מועמדיה בעד הצביעו רים
הבשרים. הקולות מכלל

ה הפיפלגה השיגה אלה קולות תמורת
 בפרלמנט, מקומות 13 בסך-הכל ליברלית

חברים. 635 המונה
ה של 23.־/" — הקולות של 18.396
! מנדאטים
 בו- כליברלים, שפגע המיפלצתי העיוות

 המיפלגד, להישגי בהשוואה יותר עוד קש
ה הלאומניות והמיפלגות סהר׳ השמרנית

מאידך. קטנות
 — קולות מיליון 10.4ב־ זבו ד,שמדגים

 ש־ הקולות •ממיספר כפליים מאשר פחות
 פי השיגו הם אולם לליברלים. ניתנו

ם י ר ש  — בפרלמנט מקומות יותר ע
276.

ה השיגו הקולות, של 35.796 תמורת
המנדאטים. של 34.556 שמרנים
ה המיפלגות של מצבן לנמדי שונה

הוול הסקוטים, — האזוריות לאומניות
 רק השיגו הם הצפוניים. והאידים שים

ב השיגו •אך הליברלים, מקולות כשליש
 הסיבה: מקומות. יותר שניים פי דיוק

 במו במרינה, מפוזרים אינם קולותיהם
במחו מרוכזים אלא הליברליים, הקולות

 סביב מאוחדים הם אין מסוייפים. זות
מקומי. סנטימנט סביב אלא ארצי, עיקרון

 בידוד השיגו האלה הלאומניות המיפלנות
המקומות. של 4.3+0ו־ הקולות, של 6.77״

 דגל במיקוד. לא בן־גדריון. .חלום
 כאשר האחורית, בשיטה בן־גוריון דויד
ב ביותר הגדולה המיפלגה ראש היה

מפא״י. — מדינה
שה שוב הוכיחו הבריטיות התוצאות

 בן-גוריון אשר את בדיוק משיגה שיטה
בפר מוחלט רוב להעניק להשיג: רצה

ב מיעוט רק המייצגת לטיפלגה למנט
מדינה.

 11.5ב* זכתה הבריטית מיפלגת־ר,עבורה
 היא אך בילבד. 39.37״ שחם קולות, מיליון
 רוב — •בפרלמנט מנראטים 319 קיבלה
.50.2+0 של מוחלט

ם קיבלה למעשה י ע ב י ש  מנראטים כ
בוח אחוז פי על לה שמגיעים מכפי יותר
 האנטי־ השיטה של סתנת־חינם — ריה

בעולם. ביותר דמוקראסית
זז, שיטה לפי כי יותר? שווה מי

הבוהרים. לשיוויון זכר אין
 אחד מנדאט קיבלה מיפלגת־ד,עבודה

קולות. 36,000 כל עבור
 *זד מנדאט קיבלה השמרגית המיפלגה

קולות. 38,000 בל עבוד
 אחד פנדאט קיבלו הלאומניות המיפלגות

קולות. 75,000 כל עבור
 סגדאט קיבלה הליברלית המיפלגד, ואילו

קולות. 4114(00 כל עבור
 היה למיפלגת־העבורת מצביע של קולו

ליברלי! מצביע של מקולו 12פי- שווה

תמרורים
ה ד ל ו  שהיד, חיל־האוויר לסייס . נ

ול ,לדם,ר אבינועם במצריים, שבוי
 קלדס, נורה. בכורה, בת ירדנה רעייתו

 מילחמת* בעת 9.2.700 הופל שמטוסו
 חזר אשד״ שנשא אחרי יום 40 ההתשד״
 ,16.11.73ב- רק המצרי מהשבי הביתה

 אשר לחילופי־שבויים, ההסכם בעיקבוית
.101ד,־ שבקילומטר השיחות באוהל הושג

ו א ש י  שהתקיים חגיגי בטכס ♦ נ
הטל־ של הצבאי הכתב הירושלמי, בזזאן

שי ורבקה נחמן
נישאו

 קשפי־צ* ורבקה ),28(שי נחמן ווחיה
בשידורי-ישראל. ומזכירה סטודנטית קי,

ם י ל ה נ . מ ן ט ו  השתקנית ר
 של אשתו שהיתר, ומי היפהפייה הצרפתית

 והשחקן ייץ, ;טלי דלץ, אלן השחקן
 לא- שהתגרש ברטון, ריצ׳ארד הבריטי

 נפגשו השניים טיילור. מאליזכת מכבר
 הזקן, כחול הסרט של בימת־ד,צילומים על

נפרדים, אינם ומאז
. ר ט פ  מהתקף- פיתאומי, באורח נ

 ישראל של ניבחרת־ד,כדורגל רופא לב,
ק כן־ציון ד״ר האחרונות, השנים 14ב־  ז

 מברית־המועצות, ,1958ב- לארץ עלה ).45(
 הניב־ כרופא מונה יותר מאוחר ושנתיים

 ספורטיבית לרפואה המכון את ניהל חרת.
 כרופא והועסק לכדורגל. ההתאחדות של

מכבי. בקופת־חולים
. ר ט פ  מי איכילוב בבית־החולים נ

 ומפקד בתל-אביב ההגנה ממפקדי שהיה
 תרצ״ו־תרצ״ט הדמים מאורעות בימי ההגנה

פרנ (״שורד,״)ישעיהו בן־שמן, במושב
 בשנת לארץ ועלה באודיסה נולד ).70( קל

 ובגיבעת־השלו- באיילודהשחר עבד ,1922
 תל- בעיריית עובד החל 1924 ובשנת שד״

 פרש ממנו מחלקה, מנהל בתפקיד אביב
.1966 בשנת

ש בביתה בחדר־המיטות • ח ר ט פ נ
 אשתו ),45( ניארכוס טינה בפאריס,
 סטאוורוס היווני איל-ד,ספנות של השישית
 כהתקף־ במעורפל שהוגדר ממה ניארכוס,

בנר אך הריאה, ריקמות התנפחות או לב
פע נשואה היתד, כדורי־שינה. מבליעת אה

או אריסטוטלס לאיל־ד,ספנות פעם מיים,
 מיש- בן מבלנדפורר, למרקיז ופעם נסים,
 ממארל־ הדוכם עתה שהוא צ׳רצ׳יל, פחת

מבו שהיד, הנוכחי, לבעלה נישאה בורו.
 שנים. 3כ־ לפני שנה, 20ב־ ממנה גר

 אשתו שהיתר, ניארכוס, אבגנייה אחותה,
 מתת ניארכום. סטאוורוס של השלישית

 פרטי באי כדורי־שינד, מהרעלת 1970ב־
 כשסי־ לאתונה, דרומית לניארכום, השייך

 האשמות הועלו ואז גופר״ על מני־אליטות
אותה. רצח שבעלה

ר ט פ  בתל- בביתו מהתקף־לב ♦ נ
מ (רובין),ראובן ראובן הצייר אביב,
 גא- בעיר נולד בישראל. הציירים גדולי
 ב־ ארצה עלה ,1893 בשנת ברומניה, לאץ
 לפאריס נסע בבצלאל, ללמוד כדי 1912

 כאן. ללמוד מד, לו אץ בי לו כשהסתבר
 תערוכה קיים שם לאמריקה, נסע 1920ב־

 ובאו- ארצה, חזר 1929ב־ מתמונותיו. ומכר
 הקמת עם אסתר• אשתו את חכיר ניח

ברומניה. ישראל כציר התמנה המדינה
. ר ט פ  בביודחו־ הריאות, םסרטן נ

ה אחד ).73( קריפס יוסף ברנבד, לים
שי וינה, יליד בעולם. הבולטים מנצחים

דס בפולקס־אופר מקהלה על כמנצח מש
 בגרמניה. ביותר הצעיר המנצח היד, נא.

 של הממלכתית באופרה ניצח 1933־19380
 ד,־ בזמן למוסיקה. באקדמיה והרצה וינד״

 להופיע עליו נאסר באוסטריה הנאצי כימש
 השנייה מילחמת-העולם תום עם בפומבי.

הממ האופרה של האנסמבל בהקמת סייע
 את לאשר, נשא 19690 בווינה. לכתית

 רד הנרייטד, הבארונית מזכירתדלשעבר,
פארייה. אשתו מות עם מייד צ׳זאקד״

1937 הזה העולם


