
הבינ האופנאית קוואנט. מריצבע שר
 נלבש מה המכתיבה לאומית

;תאפר. וכיצד
 את תוקף כידוע, ובאביב, אלינו. מתגנב ו...האביב בארץ״ נראו ״ניצנים

 אך ואיפור. תסרוקת לשנות חדשה, מלתחה לרכוש :להתחדש החשק כולנו
 בהוצאות להשתולל קשה קצת ולכולנו חגורה״ ״הידוק ימי הם שהימים כיוון

 וראי דמיונך הפעילי הקודמת, מהעונה מלתחתן את חיטב בדקי מופרזות,
 חדשה. כמעט מלתחה לך ולהכין שניים או פריט ולהוסיף לשנות תוכלי כיצד

 תסתפקי, אולי להשתולל תוכלי לא שבו הנכבד המלתחה תקציב לעומת
 קטנה בהוצאה איפור ולהחליף תסרוקת לשנות המלתחה, לשיפוץ בנוסף
יצמח. לא שלך חגרעון ואילו רעננה שונה, תרגישי כי ותראי נסי בלבד.

ה לאיפור הפרינציפ את לתפוס תוהלי חברת הביאה 75 אביב־קיץ לקראת
 אפית להיטי את ארצה קוואנט מרי

 עליז יהיה העונה האיפור אירופה.
 הלבוש את וישלים וזוהר ססגוני מאד

 רכים פסטל בצבעי עדין, הוא שבעיקרו
קטנים. פרחים והרבה

 צלליות הוא קוואנט מרי של הלהיט
ל בדומה ?.63ז1ץ מוכספות
הצל מסקס?{, ה״יי-זסנןשס? צלליות

 של באריזה באות' המוכספות ליות
 איפור מהווה אריזה כשכל שלישיה
הצלליות חסכוניות. הן כן ועל מושלם

 ומה בלונון הלהיט כיום הן המוכספות
אותן? לאמץ דעתך
 לך דאגה סולידית נשמה את אם

בגוו ה״סולו״ בצלליות קוואנט מרי
ואפנתיים. עשירים נים

 מרי לד מציעה הלאקים בשטח
 לא- של וחדשני עשיר מבחר קוואנט

 חומרים ללא טבעיים ממרכיבים קים
 ה־ הלאקים כל לציפורניך. הרסניים
 וביניהם אדום בסים על הם אפנתיים

 אדום יין, בורדו, אדום־חום, תמצאי
ועוד. להבה

מהן חדשות איפור הצעות שתי
* לשאלות תשובות *

עי בעיית לפתור כיצד :לאלים
 — האיפור הסרת לאחר נפוחות ניים

 0שוז!נ עם בלילה האיפור את הורידי
 עשי מהתכשיר מעט שימי .01ס3ס

 ימס, האיפור שכל עד העין על מסאד
 לח. צמר־גפן פיסת בעזרת הכל והסירי

ומה־ למטח, מלמעלה העליון מהעפעף

:חדש

שיער לבחירות אביב
 פודרה זן,11>1£11ס £3זח1ן בסים גוון
 כתום (חום 1101 5304 סומק בייז/
 בסים: כרגיל, ראשית, :לעיניים עדין).

ו העין שטח כל על ילבן גלום״ ״איי
 מהסידרה סטאר״ ״סופר צלליות עליו

 שלישיה ש?.3ת1ץ מסקתת? החדישה
 אפור־כסף עז, מכחול מורכבת זו

וורדרד.
 יפהפה, עמוק בגוון שהוא הכחול את
 ארובת לעצם עד הריסים מקו העלי
 עד האפור־כסף את שימי מעליו העין.
 אל הוורדרד׳ את ואחריו לגבה קרוב

הרי על מסקרה הרבה לשים תשכחי
העין. את להבליט כדי סים

 0301— כהה אדום שפתון שימי
צל אוהבת אינך אם ?.€0ץת או 500
 להתחדש תוכלי כסופוודזוהדות, ליות

 צלליות של העשיר המיגוון בעזרת
 3 תמצאי ביניהן החדישות. ״סולו״
מרת בגוונים בודדות כחולות צלליות

קים.

שיער לפחות חדיש איפור
 ?31ס חיוור אם) (מייק בסיס גוון

וה ,0נ01 01זנ>'\ס סומק ,1נ11ץ;זז
 העפעף, כל על לבן גלוס איי : עיניים
 החדישה מהסידרה צלליות ועליו

מוכס צללית זוהי ?,03ז1ץ ?£0זשק5
 לכהות זוהר. מראה לעין המקנה פת

 ?031-1ץ שלישית מתאימה השיער
קו צבעי של אחת באריזה ?6£זםק5

 .513^115;) שמה וירקרק. צהוב ניאק,
 בדרך אלה שגרתיות בלתי צלליות נסי

ארו לעצם עד לעפעף קרוב הבאה:
 מעליה הקוניאק, צללית את העין בת

ירק צללית לגבה וקרוב צהובה צללית
 אליך הנשקף למראה התרגלי רקה.

 זהו זאת. שתאהבי ספק ואין מהמראה
 ואפנתי עדין אך דופן יוצא איפור
מוכ מצלליות רתיעה לך יש אם מאד.
ב ״סולו״ צלליות 2 לד רכשי ספות
 חומה ואחת שונים ירוק גווני שני

 מהן. הקוניאק גוון את ליצור ותוכלי
 01־15301x011101 בשפתון השתמשי

 קראמל גוון או קוניאק, חום גוון )53(
איפורך. את שישלימו
 ארצה הביאה קוואנט מרי חברת

 וקיץ לאביב המיוחדים תואמים לאקים
 אדום: של שונים בגוונים הם .75

 להבה. ואדום יין בורדו, חום, אדום
הא הרגשת את ישלימו אלד, לאקים

שלך. ביב

* לשאלות תשובות
 כלפי העין מפינת — התחתון העפעף

 נהגת שבעבר יתכן קלה. בתנועה האף
 מדי שמן קרם בעזרת איפור להוריד
 אל ובלילה נוזלים. להצטברות שגרס

 01x301 :1018111 מדי. כבד קרס תשימי
 למנוס כדי אידיאלי ומזין קל קרס הוא

נפוחות. עיניים בבקר

1״: א ? ה ד _ו ״ ך דת שיד ל _ _פתדח_ נט_ מרי_^ווא _ _של דרכה_ ה _ה מרכז
 כחידוש עצמו לעדכן בואי
לקבל בואי

לונדון.
ותהיי

 של האחרונים האופנה בחידושי עצמך
 בואי פנים. ואיפור בטיפול אישי ייעוץ

שלנו. אורחת
 בימים פתוח .6 רחל רח׳ ת״א, הוואנט, מרי של ההדרכה מרכז

אחה״צ. 6—4 כשעות ו־ה׳ ג׳
להתראות.

 תיענה •נייח כל שלכן, היופי בעיות על למדוד לכתוב תתעצלו אל
ת״א. ,40020 ת.ד. קוואנט״, ״מרי אל כתבו בכתב. והן אישי באופן הן

ה ר רי ב ו־יה1□ר של ה
)17 מעמוד (המשך
 בינלאומי לשיתוף המחלקה כמנהל חשוב,

במישרד־החוץ.
 עתה ממלא הוא שאותו שהתפקיד למרות

 תפקיד מא-שר יותר בכירה דרגה בעל הוא
 את ברוש ביקש בלוס*אנג׳לם, הקונסול

 ארצה, הגיע מאז לעצמו. הקונסול תפקיד
 בארץ, תנאי־החיים על ברוש התמרמר

 של בכירים לפקידים הגיתנים אלה לעומת
 לוותר מוכן והיה בחו״ל, מישרד־החוץ

 לחזור שיוכל ובלבד הבכירה הדרגה על
לארצות־הברית•

 תביעתו מאחרי להתייצב החליט הוועד
 כאן יש עבודה, בכל ״כמו ברוש. של

 לברוש לוותק. וגם לניסיון גס חשיבות
 צריך שבהם העניינים בכל רב ניסיון יש

 סיבעי תוצר גם והוא כללי, קונסול לעסוק
הוו מחברי אחד טען מישרד־החוץ,״ של
 ידע כל לו שאין בריר, ״לעומת חשבוע, עד
 לגבי שלו היחידים והכישורים ניסיון, וכל

 חבר של חבר שהוא העובדה הם התפקיד
מיקרה.״ בכל עליו עדיף בדרש השר. של

 בהצגתו הסתפקו לא הוועד חברי אולם
 על חומר ״אספנו בריר. מול ברוש של

 להיות יוכל לא שהוא לנו וברור בריר,
ה הפרק על עמדה לולא אפילו קונסול,

ברוש.״ של מועמדות
רוצה אשתו//

 את לשלוח ובמקומו בדיר את לשלוח לא
 עם המישדד, את נשבית אנחנו ברוש, צבי
 נסכים לא לנו. יגרום שזה והנזק הצער כל

מצ להן המישרות את יאייש ששר־החוץ
 באנשי- במישרד, מסורים עובדים פים

 מישרד־ מעובדי פחות שמתאימים שלומו
 מחברי אחד השבוע אמר הוותיקים,״ החוץ

הוועד.
השר

בדעתו איתן
 הפעם ללכת החליט אלון גם ולס
אספקטים,״ שני יש ״לבעייה הסוף. עד

 המקורבים. מעוזריו אחד השבוע אמר
 שברור עצמו, בריר של העניין ״ראשית,

 מתאימים וכישרונותיו כישוריו כי לגמרי
ה של מאלה יותר הרבה ודאי לתפקיד,

 לעמול צריך היה אלון הוועד. של מועמד
צי ואישים בריר, את לשכנע כדי קשה

 מישרות לקבל להסכים אחרים, בוריים
של קרנה את להרים כדי בשירות־החוץ,

״ לעשות ף ס כ
 שהוא הוא בריר נגד הטענות יקר **

ד, ״  בלוס-אנג׳לס. עסקים לו יש וכי <עו
 המישרד את להחזיק להמשיך רוצה ״בריר

מהשלי ישוב שהוא עד בתל־אביב שלו
 בלום־ עסקים לו י-ש בארצות־הברית. חות

 לטפל רוצה הוא ובהם כעורן־-דין, אנג׳לס,
שם.״ ישראל קונסול יהיה כאשר

 עליו. לגונן מזדרזים בריר של ידידיו
ה המישרד, החזקת להמשך -שנוגע ״מה

 ליש־ של בוועדודהאתיקה כבר נדון נושא
 עם דומה בעייה בגלל עורכי־הדין, כת

 היוצא הרצוג, (״ויוויאן״) חיים (מיל.) אלוף
 ישראל מישלחת כרא־ש לארצות־הברית

 האתיקה ועדת המלצת המאוחדות. לאומות
לשלי הנוסעים לעורכי־דין לאפשר היא
 מועצת אולם במישרדיהם, להחזיק חות

ב להחליט צריכה עורכי־הדין לישכת
 החלטת לפי בדיוק ינהג בריר זה. ענייו

הלישכה.
 בלוס-אנג׳- לבריר שי־ש העסקים ״לגבי

 יקיים לא כי לחתום מוכן הוא הרי לס,
הקשו עסק או לקוח שום עם עיסקי קשר
ב אפילו או בלום־אנג׳לם, בעבודתו רים

 ישמש כאשר קשור יהיה אליהם מקומות
 מיום שנתיים משו שם, כללי קונסול

בלוס-אנג׳לם.״ משליחותו לארץ שובו
נוס טענות יש מישרד־החוץ לעובדי אך

 לנסוע רוצה שבריר יודעים ״אנחנו : פות
ה ישא-שתו, ״כדי אומרים, חם לחו״ל,״

ה ראש אבידן־בריר, ברוריה עיתונאית
להר תוכל לאשה, השבועון של כתבים

 הרבה ולעשות המגבית בשביל שם צות
כסף.״

 ידידי של דמם את מרתיחה זו טענה
המע הדיונים החלו ״כאשר בריר. הזוג
 ״הוא מספרים, הם שליחותו,״ על שיים
 במי׳שרד־ הבכירים העובדים אחד את שאל
 תיתן שברוריה אפשרות קיימת אם החוץ

 יועבר והכסף המגבית׳ בשביל הרצאות
 בלוס-אנג׳לס, השגרירות לחשב ישירות

אירו באמצעותו לממן יהיה שאפשר כדי
ה לעבודת כל־כך החשובים שונים, עים

א החדשים, הקימוצים בגלל אך קונסול
ב קבלות־פנים כמו אותם, לערוך אפשר

 שברוריה ההצעה וכדומה. העצמאות יום
כוונ אשר בעלה, של למאמץ בכך תעזור

המתנג על־ידי שובשה טובה, היתה תי׳
 נשק שהפכה כך ועוותה לנסיעתו, דים

כנגדו.״
 פנה כאשר כי טוענים בריר של ידידיו

 להשיב בריר נטה בהצעה, שר־החוץ אליו
שנ בת שליחות של ״פירושה בשלילה.

 של הפסד הוא בריר, לגבי שלוש, תיים
 הצליח ״אלון מספרים• הם רבים,״ כספים
 לאומית חשיבות יש כי בריר את לשכנע

טו אנשים שייסעו לכך ראשונה ממדרגה
 הסברה, בנושאי גם שמבינים כאלה בים׳

יהדות. בענייני וגם כלכלה בנושאי גם
 המתאים, האיש היח בריר אלון׳ ״לדעת

 רק רבות. שיחות איתו ערך הוא ולכן
 לשכנע הצליח הוא רבים מאמצים לאחר

 לקורבנות לבסוף הסכים אשר בריר, את
 זה הנה, ועכשיו, רבים. ואישיים כספיים

לו.״ שעושים מה
שי אשר במישרד-החוץ, ועד־העובדים

שר־חחוץ עם פעולה כה עד ,תו
 עד ללכת זה במיקרה החליט אלת, יגאל

שלנו, הדרישה תתמלא שלא ״במידה הסוף.

.־׳\־*׳
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מילוא אסתר
הצליח האיום

 בגלל זאת, לטרפד עומדים ועכשיו המדינה;
וביורוקרטיה. ותק של ענייו

 אפילו שהיא אחרת, נקודה יש ״אבל
 שוועד־ ייתכן לא חשובה. יותר הרבה

 לתפקיד למנות מי את לשר יקבע עובדים
 לא עדיין כזה דבר לא. מי ואת בכיר

 ימשיך השר בעולם. מקום בשום נשמע
 הבכירות המישרות לגבי בעצמו להחליט

 של חמתו ועל אפו על בשירות־החוץ,
הוועד.״

ה ושל השר של הנוקשות עמדותיהם
 כל את חריף משבר לידי מביאות וועד

ה החומה במישרד־החוץ. מערכת־היחסים
 עוררה הוועד התקפות נתקלו שבה בצורה

שי עשרות קיימו אשר חבריו, חמת את
ב מישרד־החוץ עובדי מרבית עם חות

 של תמיכתם את להשיג כדי ירושלים,
 רואים הם שאותו במאבק העובדים כל

 אנחנו ענייני. גם אבל מיקצועי ב״מאבק
 זכויות את יקפחו שלא דואגים אומנם

 אבל מישרד־החוץ, של הוותיקים העובדים
 י-שראל מדינת של לדימוייה דואגים גם

 לא- תשובה הוא לדעתנו, ובריר, בעולם
 בארצות ישראל של ההסברה לבעיות טובה

הברית.״
 :האחרון הצעד

שביתה________
אומרת, הוועד של סודית חרטה

 של מינויו על אלון יתעקש אם כי ן 1
 :נוספת בחזית במאבק הוועד יפתח בריר,
 התנגדות לנו ״אין חפר. חיים של מינויו
 רוצה השר אם אבל חפר, של למינוי

 השבוע אמר אותה,״ יקבל הוא מילחמה,
 שחפר יודעים ״אנחנו הוועד. מראשי אחד
 וכי אלון, של חטובים הידידים אחד הוא

 יפגע לחפר אלון של ההבטחה אי־מילוי
 כצעד דק נעשה זה את אבל בשר. עמוקות

השבי יהיה האחרון הצעד לפגי-אחרון.
תה.״

התרג צפוייה במישרד־החוץ כי נראה
 סיומו עם הקרובים. בשבועות רבתי שות
 שר־החוץ אם סופית יתברר המאבק של
 מישרות- את יאייש מי בעצמו שיקבע הוא

 לו ירכוש ואם המישרד, של הסוכרייה
 יגמול או ידידים, אלה מישרות על־ידי
 הוא העובדים שוועד או בעזרתן. לידידיו

 ייצג מי משלו, שיקולים על־פי שיקבע, זה
העולם. ברחבי ישראל את

״__


