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במדינה7

מרי קוואנט ,האופנאית הביג־
לאומית המכתיבה מה גלכש
וכיצד נתאפר.

בבר בימי קדם סכו נשים את גופן במיני שמנים ,בשמים ומלחי אמבט.
בת שבע רחצה באמבט על הגג כשדוד המלך חמד אותה .קליאופטרח רחצה
בחלב אתונות ושאר היפהפיות בהיסטוריה היו להן סודות אמבט שונים
ומשונים — יין ,חלב ,מי עשבים ועוד.
מסורת האמבט מפותחת עד היום באירופה כשחסידותיו מוכנות להישבע
שהאמבט מרגיע ,מרענן ושומר על עלומיהן.
בארץ דחקה המקלחת המהירה את
מקומו של האמבט .עתה ,בימי החורף
הקרים ,אין ספק שכדאי לנסות ולהת
פנק באמבט חמים ואפילו להפיק תו
עלת מכך.

סוד האמבט המהנה והחשוב לגופך
טמון בהרכב התכשירים שאת שמה
לתוכו .אם את מסתפקת באמבט קצף
בלבד — חזרי למקלחת הספארטנית
)כי זה ביזבוז משווע של אמבט ללא

יתרונות( .אך אם את רוצה להנות
ולהפיק את המקסימום מהאמבט ,הק 
פידי למלא את ההוראות הבאות  :מלאי
את האמבט מים חמימים והשתמשי
בקצף האהוב עליך .ועתה השתמשי
במלחים ,שמנים ובשמים טבעיים של
מרי קאוונט:
 81318ץז 133111 0הם מלחי מרפא
המרככים את המים בעלי ניחוח נעים
וצבע מרגיע )ירקרק( כף אחת של
מלחי אמבט אלה מספיקה לפעם אחת.
 133111 £850000תרכיז של מבחר
שמנים טבעיים המופקים מצמחים.
שמנים אלה עדינים מאוד ולא מקנים
לד הרגשה שומנית .הם מרככים את
עור הגוף ומספיגים לתוכו את הלחות
הדרושה לו .ל־00ת 133111 0580מספיקה
כמות של פקק אחד.
הכנת את האמבט המושלם ,הכנסי
לתוכו ,השמיעי לעצמך מוזיקה שקטה
והתענגי.
לאחר ״שעלית מן הרחצה״ והת־
נגבת -השלימי את פעולת האמבט עם
 133101ץ — 13011לחות מזינה לגוף
המעניקה לעורך רוך קטיפתי .הספיגי
אותה על כל הגוף.
ואחרון אחרון חביב וריחני —
 — $1313811 0010200בושם עדין בעל
ניחוח של פרחי בר .הבושם מופק ממב 
חר פרחי בר מכל העולם כולל פרחים
אקזוטיים.
ועתה את נינוחה ורעננה להמשך
הערב.

* ת שובות

* ת שובות

ל שאלות

לאירית כ .נ עיניים ירוקות ,גדו
לות ובולטות אפרי בגוונים כהים המע
ניקים לעין מראה עמוק .הצלליות
המומלצות לך הן ) 81x00 80שילוב
של שני גוונים ירוקים וטורקיז( .האי
פור נעשה לפי סדר זה ; ירוק בקבוק
כהה מקו הריסים עד שקע העין ,אל
תחרגי משטח העין לכיוון הרקה ! את
עצם ארובת העין משחי בטורקיז
במדוייק לפי מבנה העצם .את הירקרק
הבהיר העלי מתחת לגבה .טשטשי את
כל הצלליות.
הדגישי את קו הריסים באיי ליינר
שחור כשאת יכולה להרשות לעצמך
פם עבה מן הרגיל .הדגשה זו תעניק
לעינייך מיסגרת ותמתן את בליטתן.
ריסים מלאכותיים מתאימים למבנה
העין שלך .הם יוצרים צל על עינייך.
שרה ויינטל ג לשאלתך איך לטפל
בפנים לפני האיפור  :נקי את הפנים
פעמיים ביום ב־ 1מ 03ז) 00101 0קרס
ניקוי המסיר היטב איפור( וחטאי וייצבי
במי פנים  100102 101:100המחטאיס

ל שאלות

מדיניות
אבן ב די ד דו ו 3ה
כאשר ארם משתחרר מן
הממשלה ,מתחיל מוחו
לפרוח שוב
מה קורה למוחו של אדם בישראל ,החדל
מלהיות שר?
לא פעם מתגלים אצלו סימנים של אדם
המחלים ממחלה קשה .מוחו ,שחדל מלתפ
קד במשך זמן רב ,מתחיל לפתע לפעול.
הוא נראה כפרח אחרי הגשם הראשון.
זה קרה לא פעם בעבר .אליהו ששון
השתחרר מן הממשלה אחרי שנים רבות

מיפלגות
דזבו־ על תנא■
מאיר זרמי הסכים
לתנאי — וכעת הוא
סכה ע? חטא
דובר-מיפלגת־העבודה הוא אחד מתם־
קידי־המפתח במיפלגה זו .דובר־המיפלגה
בתקופת הבחירות האחרונות ,יורם פרי,
הצליח להפוך את התפקיד בעל השפעה
רבה וקרש־קפיצה אישי .אחד המינויים
הראשונים שאותם רצה לבצע ראש־הממ־
שלה ,יצחק רבין ,כאשר נבחר לתפקידו,
היה למנות את פרי כיועצו וכדובר ראש־
הממשלה ,אולם פרי ביכר לקבל שליחות
בלונדון.
את פרי החליף באופן זמני אחד מפקידיה
הוותיקים של המיפלגה ,צבי הדמור .הרמור
הצליח לשרת תקופה מסויימת את מזכיר־
המיפלגה — אהרון ידלין ואחר־כך את
המזכיר הנוכחי ,מאיר זרמי.
אך אפילו לזרמי ,אשר אינו מכיר בכוחם
של יחסי ציפור ודוברות טובים ,התברר
כעבור תקופה קצרה כי הרמור מהווה
כישלון מוחלט בתפקיד זה.
במאמצים רבים הצלוח זרמי למצוא ל־
הרמור תפקיד אחר ,בלישכת־העיתונות
הממשלתית .הרמור הסכים לעבור לשם,

את הפנים ומכווצים את הנקבוביות.
כשעורך נקי הזיני אותו ב״
0־0108 01018101־) 0101קרס לחות
עדין( המשמש גם בסיס לאיפור
ועתה — התאפרי להנאתך .לשאלתך
על איפור הולם — את מוזמנת לייעוץ
אישי במרכז ההדרכה הנמצא ליד ביתך.
דדיה גרינשטיין  :בעייתך ,שכתו
צאה משימוש במסקרה הופכים ריסיך
קוציים ,וקשה לו להוריד את המסקרה
שאת משתמשת .נסי להשתמש במסקרה
00£־1ק־ 1031של מרי קוואנט .דרך
נכונה לשים את המסקרה היא למרוח
את הצבע בקצה המברשת בלבד .המב
רשת נועדה רק לסרק את הריסים
לאחר ששמת את הצבע.
את האיפור ,כולל המסקרה תורידי
בעזרת  00010 01030או 0301־,00111 01
שימי מעט על כף היד ,עסי את העין
המאופרת ואח״כ הורידי בעזרת צמר־
גפן לח מהגבה כלפי מטה ! כדי
לשמור על הריסים השתמשי ב־13811
־ ,000(11110001לאחר שניקית את
האיפור.

מרכז ההדרכה של מרי קוואנט פתוח לשירותך ולהנאתך
כואי לעדכן עצמך בחידושי האופנה האחרונים של לונדון.
בואי לקבל ייעוץ אישי בטיפול ואיפור פנים .כואי ותהיי
אורחת שלנו.
מרכז ההדרכה של מרי קוואנט ,ת״א ,רה׳ רחל  ,6פתוח כימים
ג׳ דה׳ בשעות  6—4אחה״צ.
להתראות.
אל תתעצלו לכתוב למדור על בעיות היופי שלכן ,בל ענייה תיענה
הן באופן אישי והן בכתב .כתבו אל ״מרי קוואנט״ ,ת.ד ,40020 .ת״א.
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)המשך מעמוד (14
ביוחר שניתן להטיח בבל מישטרד ,שהיא:
חוסר־אונים ואי-יסולת.
אם מקבלים כנתון גכון את טענת המיש־
טרד ,כי ביכונסקי אומנם דצח את רחל הלר,
המסקנה הטיבעית היא כי באחת הפעמים
הנדירות שבהן הצליחה מישטרת ישראל
לשים ידה על רוצח ,היא אי פשרה לו לצאת
נקי ■מכל עונש ,דק בגלל חוסר היכולת
והכישרון שלה.
אם יתברר לבסוף כי ביכונסקי אכן לא
רצח את הלד ,יקשה להבין את אורגיית
ההאשמות שאותה ערכה המישטרה נגדו
משך החודש וחצי האחרונים .מרוצזז־סתם
הפכו את ביכונסקי מרגל טדוצקיסטי ,אוייב־
הציבורימייספר-אחד ,סוטה־מיו מסוכן וגנב
ערמומי .רק חסר היה שהמישטרה גם
תאשים אותו בנהיגה בלתי זהירה.
ספיקות חמורות .לאחרונה הוטלו על
מישטרת ישראל תפקידים חדשים .אין זו
עוד מישטרה של מישחקי שוטרים־וגנבים,
של שוטרות המחלקות דו״חות־חנייה ושל
תיזמורת המישטרה .עתה מופקדת מישטרת
ישראל גם על הביטחון הפנימי של המדינה
מפני פעולות פידאיון ,מפני הישנות אסונות
כמו אלה של מעלות ,קריית־שמונה ובית-
שאן ,תוך שהיא משגעת את הארץ כולה
בגיוס ההמוני למישמר־האזרחי.
כניעתה של המישטרה במיקרהו של יורם
ביכונסקי מעוררת ספיקות חמורים לגבי
כושרה לעסוק בתפקידים ביטחוניים שאינם
מישטרתיים טהורים.

אחרי-שלב״ על פי ווורת קיסינג׳ר .ד0,יכ-
סוך האישי רבין—אבן בוודאי ממלא תפ
קיד בחידוד העימות בין הגישות.
ניגוד גובר .הצרה היא שאין ביש
ראל שום מוסד המסוגל לדון ברצינות
בעימות בין שתי גישות עקרוניות אלה.
הממשלה אינה ערוכה לשום דיון רציני
)ראה עמודים  .(18—19בכנסת הנוכחית
אין מי שייזום דיון כזה — וגם לא ח״ב
אבא אבן עצמו .הטלוויזיה והרדיו הול
כים בתלם ואינם מסתכנים בוויכוחים
מסוכנים ,ובציבור אין מוסדות המסוגלים
לקיים עימות בדרג מחשבתי גבוה.
אולם הוויכוח ממשיך להתנהל מתחת
לפני השטח .ביקורו של גרומיקו בדמשק
ובקאהיר ,והניגוד הגובר בין קיסינג׳ר
ומוסקבה )ראה הנדון( ,ידרבנו אותו.

מזכ״ר זרמי וראש־הממשלה
כן דובר  7לא דובר 7
של כהונה ,וגילה מייד את קיומו של
העם הפלסטיני .עתה קורה הדבר לאבא
אבן.
במשך כל שנות כהונתו בממשלה ,הלך
בתלם האדוק של גולדה מאיר .עתה,
כאשר יצחק רבץ ממשיך בחרישת תלם
זה ,מסתבר כי יש לאזרח אבא אבן די-
עות שונות לגמרי.
השבוע גיבש אבן את דיעותיו ,שאותן
החל משמיע לאחרונה :כדאי לישראל לי
זום את חידוש ועידת ז׳נבה ולהיכנס
למשא־ומתן על הסכם כולל ,במקום להח 
זיר שטחים טיפין־טיפין בהסדרים חלקיים.
גם אש״ך.״ בעבר הושמעה דיעה זו
רק על־ידי גורמים יוצאי־דופן ,ובראשם
העולם הזה ונחום גולדמן .הצטרפותו של
אבן לגישה זו מקרבת אותה למימסד.
אבן מבין ,כי בז׳נבה יצטרכו הפעם
לשתף גם את אש״ף ,אחרי שזה יכיר
בישראל ,וכי הדבר מחייב התקרבות יש-
ראלית־סובייטית ונכונות להחזיר את ה
שטחים המוחזקים .נראה שהדבר שוב אי
נו מרתיע אותו.
הגישה של ״חזרה לז׳נבה״ היא היפו
כה של הגישה הממשלתית הרשמית של
רבין ועמיתיו ,הדוגלים בקו של ״שלב־

אולם הי תנה תנאי  :במידה שכעבור חודש
ירצה לחזור ,יפנו עבורו את תפקיד דובר-
המיפלגה.
סליחה על הטעות .זרמי ,שלא היה
מוכן לאבד את ההזדמנות להחליף את
הרמור ,הסכים לכל תנאי .מייד הצליח
למצוא איש־ימיקצוע מתאים :אוהד קריב,
בעל מישרד ליחסי־ציבור ,חבר־מיפלגה
נאמן וממקורבי היונים במיפלגת־העבודה.
משך חודש תמים כיהן קריב כדובר
מיפלגת־העבודה .ואז ,שב והתדפק על דלתו
של זרמי צבי הרמור .לאחד שעבד כבר
חודש תמים כפקיד בלישכת־העיתונות ה
ממשלתית -גילו מנהלי לישכה זו כי להרמור
אין השכלה אקדמאית ,דבר ,שהיה בין
דרישות המיכרז לתפקיד בלישכודהעיתונות
הממשלתית.
אנשי הלישכה נאחזו בסעיף זה במיכרז,
והסבירו להרמור כי עליו ללכת הביתה.
הוא חזר אל זרמי .זה נאלץ לקיים את
הבטחתו ,להחזירו למישרה הישנה ולבקש
מאוהד קריב סליחה על הטעות בת החודש.
כך זכה הרמוד במישרה חשובה הרבה
יותר ממישרתו בלישכת־העיתונות הממשל 
תית ,מכות העובדה שאין לו השכלה
אקדמאית.
העולם הזה 1953

