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״ו1ע גס
הבינ האופנאית קוואנט, מריצבע שד

 נלבש מה המכתיבה לאומית
נתאפר. וכיצד

 לך רצוי השנת כי דומה המסיבות. תקופת מגיעה ועימו בפתח פורים
 והמצב השפעת החגורה, הידוק את לשכוח כדי במסיבה להשתעשע במיוחד

פניך. על קמטים לחרוט לדאגה הגורמים בארץ
 ואולי תלבושתך באיפורך, בעליזות מגזימה כשאת לנשף או למסיבה לכי

כראוי. ולהשתעשע להתפרק תשתדלי !תתחפשי גם

 איפור זהו לנשפים: מיוחד איפור נסי
ל גשי ועתה וזוהרת. יפה תיראי בו

 (מייק הבסיס בגוון השתמשי — מלאכה
ל מעל שלך, הרגילים והפודרה אם)

 העלי משתמשת תמיד את בו סומק
 ברק לסומק המעניק ורוד גלום איי

 בל על לבן גלום איי עיניים: זוהר.
 גלום איי מעליו לגבה, עד העפעף

וטש — \10>ס1ץ 8ז0ץ אפור־פנינה
 ליינר, איי של דקה מברשת קחי .,טש

ו הלבן גלום מאיי מעט עליה העלי
ה הריסים מעל דק ריסים קו ציירי

 התחתוניים. לריסים ומתחת עליונים
 והאיי המכחול עם ציירי לגבה מתחת
 כוכבים או קטנים פרחים הלבן גלום

 העין בזווית או הרקה, עד לעין מסביב
 ורצוי בנדיבות מסקרה שימי בלבד.
 את תחמי :שפתיים מלאכותיים. ריסים

 או חום עפרון בעזרת השפתיים קו
 השפתיים על העלי וטשטשי. שחור

 בעזרת שימי ועליו כהה אדום שפחת
 ברק המעניק 01055 זס? מעט האצבע

לשפתיים.
 כוכב ציירי לנסותו: שכדאי רמז

 ויפה זוהר זה איפור הלחי. על קטן
מתחפשת. ואינך במידה

היי
פאטאל פאם

דע מה נפשך חשקה בתחפושת אם
ל אמיתית? פאטאל פאם להיות תך

 בהיר בסיס בגוון השתמשי פאטאל פאם
 פודרה שימי עליו ?,310 ץזזס? מאד

 הסומק את .יד1-3051003111 בהירה
ל אלכסונית. מאורכת בצורה העלי
 עיניים: .50צ ב־זסק השתמשי סומק
 העפעף. כל על לבן גלום איי בסיס

 של בשלישיה השתמשי הבסיס על
 7111)11ץ סגולים בגוונים פיפרם ג׳יפרם

 שימי העין לשקע עד ראשונה ?.11110
 מעליה חציל. סגול בגוון הצללית את
 ולמעלה בהיר סגול — לגבה קרוב עד

ורוד.
 סגול התחתונים הריסים לקו מתחת

 ליינר איי של דק קו העבירי כהה.
 דק אלכסוני בקו איתו וגמרי שחור

 קו עשי התחתון בעפעף גם הרקה. על
מק בקו אותו וגמרי ליינר איי של דק

 פנים את העליון. מהעפעף לקו ביל
שחור. בעפרון מלאי התחתון העפעף
ו ארוכים מלאכותיים ריסים שימי

במסקרה. אותם עבי
 נקודת שחור עפרון בעזרת ציירי

(שפ כהות כהות שפתיים הלחי. על חן
 מאד כהה לאק אדום־שחור). 50 תון

לסיג ארוכה פומית אביזרים: ).81(
 ומעליו באלכסון שחור לבד כובע ריה,
שמ עינייך, את המסתיר מלמלה צעיף

 מחרוזות ארוכה, צמודה שחורה לה
ארו שחורות וכפפות ארוכות פנינים

מסתורי. ומבט ליזה מונה חיוך כות,

 יום לך ומתחשק טובה ילדה את אם
 איפור הנה דרכייך לשרך בשנה אחד

 זמרת יצאנית, טלפון, לנערת בסיסי
 כהה אם מייק :ובו׳ מועדוני-לילה

 שימי .1101: 53011 כתום סומק והרבה
 הלחי. על עגולה בצורה הסומק את

 רבה. בנדיבות טורקיז צלליות :עיניים
 ו־ עבה בקו שחור ליינר איי שימי
ה קו על גם קו עשי העין. מן חרגי

התחתון. ריסים
ו עליונים מלאכותיים ריסים שימי

שפ מסקרה. עם אותם ועבי תחתונים
מוד קונטור עם שחור אדום תיים:

 שחור. עפרון בעזרת תעשי אותו גש
שבחרת. למקצוע בהתאם התלבושת

תוכלי
דרכייך לשיד

 הוואנט מרי שד ההדרכה מרכז
 האוג בחידושי עצמו לעדכן בואי
 בטיפול אישי ייעוץ לקבל בואי

׳טלנו. אורחת
 כימים פתוח ,6 רחל רח׳ ת״א, קוואנט, מרי של ההדרכה מרכז

להתראות.אחח״צ. )1—\ כשעות דה׳ ג׳

 תיענה ענייה כל שלכן, היופי געיות על למדור לכתוב תתעצלו אל
ת״א. ,40020 ת.ד. קוואנט״, ״מרי אל כתבו בכתב. והן אישי באופן הן
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 ולהנאתך לשירותך פתוח
 לונדון. של האחרונים גנה

ותהיי בואי פנים. ואיפור

במדינה
הע□

ת פלגי מי קו־־ ס פ

ד1ו ע ס - ק ק ז
 אחת דרך רק יש

 נ השערורייה את למנוע
מיפים! שביתת

 להשפיע הישראלי האזרח יכול האם
השילטון? מעשי על

פשו בצורה הזאת השאלה הוצגה שוב
 מחדלי- של רקע על לא ונוקבת. טה

 אלא דומים, מופשטים ונושאים מילחמה
 כל כמוהו. מאין מוחשי נושא רקע על

בנקל. אותו להבין יכול ילד
וה ביותר החזקים עומדים זה מול זה

 ונזקקי- עסקני־מיפלגות ביותר: חלשים
 כמאה להעביר מתכוונת הממשלה סעד.

עסקני־המיס־ של לכיסיהם לירות מיליון

 בירושלים, התפוצצה ערבית פצצה וגור.
בגיבעת־אולגה. יהודית ופצצה

 בסנסציות עסוק היה הישראלי האזרח
 פנוייה דעתו היתד, לא כרגיל, היומיות.

ול לגבולות מעבר המתרחשים למאורעות
יש ששמו הפסיכולוגי האי תושבי ימים.
ביב שמתרחש במה מתעניינים אינם ראל
אחרות. שות

הת י־שראל של ומדרומה מצפונה אולם
השפ להשפיע העשויים מאורעות, שורח
עתידה. על רבה עה

 מילחמת- נמשכה בדרום ערבי. אגם
אדוניהם נגד אריתריאה בני של שיחדור

האתיופיים.
 מאבק זהו לישראל. נוגע זה אין לכאורה,

מוס ברובם -שהם האריתריאים, בין פנימי
 ארית* נוצריים. שהם האתיופים, נגד למים׳
 הרומאי השם פי על כך (הקרוייה ריאה

 תקופות במשך עצמאית היתד, ים־סוף) -של
 היתד, אחרות ובתקופות בהיסטוריה, רבות

במצריים. או בתימן באתיופיה, קשורה
הש בחמישים ייחודה את גיב-שה היא

מסוף — איטלקית מושבה היתה -שבהן נים

 הקיצבות את ולהקטין הנדון), (ראה לגות
 נזקקי- במדינה: ביותר האומלל לציבור
והחולים. הזקנים הסעד,
מת שאינו בישראל אדם כימעט אין

 כללית להתנגדות אך בחריפות. לכך נגד
ערך. כל אין זו

 של חוסר-ד,אונים אומללה. הפגנה
 מבישה. בצורה השבוע הופגן הציבור

ה את להפקיע בגלוי ניסו תנועות שתי
 ממנו לסחוט המיפלגתיים, לצרכיהם עניין

לת שיקראו תחת כלשהו. מיפלגתי הון
 מים־ לקרוא הזדרזו גדולה, ציבורית נועה
 להפגנה לבוא להמונים ושינוי ר״צ לגות

 רובם איש, 42 — באו ההמונים מטעמן.
 מצלמת־הטל- עצמן. התנועות שתי עסקני
 אומללה חבורה להראות התביישה וויזיה

^מוד ה-שלטים על זאת תחת השתהתה זו,
המיפלגות. שתי את שפיארו פסים,

 הפגנות קטנות, אינטרסנטיות פעולות
 ושאר זריזים עסקנים של הצהרות עלובות,
 את יסכלו לא יחסי-ר,ציבור -של תכסיסים
האווירה. את יטהרו ׳ולא המזימה,

 שביתת- אחד: מכשיר דק יצלח לכך
ישראל. אזרחי של מיסיס
 ועל- ספונטנית כלל־לאומית, תנועה זרק

כזאת. מחאה להוליד יכולה מיפלגתית,

דוד ר הבי ב הגו
בים• האחרון החוף
 זהיסגד עומד פוף
ישראל בפגי סופית

א מיחינד׳ד שד כדו ינחט. נ ס ת סרח 01? ה

 מילחמת־העולם אמצע עד שעברה המאה
 שכלל בריסי, צבא בידי נכבשה אז השנייה.
מארץ־ישראל. קומנדו יחידות
 יזכו במאוחר או שבמוקדם ספק אין

 עין, למראית בעצמאותם. האריתריאים
 ישראל, לרעת המצב את משנה הדבר אין

 יחסיה את ניתקה אתיופיה -שגם מכיוון
 רב זמן במשך שהיתה אחרי ישראל, עם

 ומוסווים גלויים בקשרים עימה קשורה
ביותר. הדוקים
 אריתריאה שיחרור ינחית למעשה אולם,

 החדשה המדינה כי ישראל. על מוחצת מכה
ה סומאליה כמו מוסלמית־קיצונית. תהיה

הער מן יותר ״ערבית תהיה היא סמוכה,
 קשור האריתריאי צבא־השיחרור בים.״

 את למד הפלסטיניים, בפידאיון עתה גם
 בסוריה מדיני גיבוי וקיבל שיטותיהם

אחרות• ערביות ובבירות
עדי לידיים חאריתריאי החוף כשיעבור

 האדום הים חופי כל סופית ייסגרו נות,
התי המדינות ושתי סעודיה ישראל• בפני

 ואריתריאד, סודאן מצריים׳ במיזרח׳ מניות
 ערבי. לאגם ים־סוף את ייהפכו במערב,

 הקרובות התחנות תהיינה וקניה איראן
מאילת. לאוניות הפתוחות ביותר,

שק  פחות לא חמור תהליך וכסף. נ
בצפון. מסתמן החל

 נייטרליות על תורכיה שמרה כד, עד
 הדבר הישראלי-ערבי. בסיכסוך אוהדת

 עם ההדוקים מקשריה השאר, בין נבע,
ארצות־הברית.

 מדינות שתי בין היחסים הורעו לפתע
 שונות בסנקציות מאיימת ותורכיה אלה,

 מישלו־ את שהפסיקה ארצות־הברית, על
120 כעמוד (החשד-------------------------
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