
במדינה
עסקיס

ק מן דו־ידוו״זו איך ד צ ת

 לוח־מחירים עדיין פיריסם לא בחו״ל, ראל
 ושאר (מיל.) האלופים אישי־ד,ציבור, של

 משימד, לאותה המתגייסים אנשי־שלומו,
לאומית.

 הצודק עניינה הסברת
 הוא ישראל ש?

מאור טוב עסק
 לזהב. בידיהם הופך דבר שכל אנשים יש
 (ראה דיין משה הוא כזה מאושר איש

הנדון).
 דיין משה גם יצא אחרים, אישים כמו

 ישראל״ של הצודק עניינה את ״להסביר
המזי את להכשיל כדי האמריקאי, לציבור

 באר- הנרקמות הקנוניות את ולסכל מות
ישראל. נגד צות־הברית

זאת? עושה הוא איך
 החודש בראשית לשעה. אלף 30
בלום־אנג׳לס. דיין הופיע

באו הופיע באפריל, 7ה־ השני, ביום
 על והירצה (אוקל״א) קליפורניה ניברסיטת

 שכר־טירחה גבה בתמורה המדינה. בעיות
לירות). אלף 30( דולר 5000 של

 עבור דומה סכום גבה היום למחרת
נורתרידג׳. באוניברסיטת הרצאה

 העיתונאים על נאסר ההרצאות בשתי
 לא הנאומים, שני מילבד לאולם. להיכנס

 ואף אחרת, פומבית הופעה שום דיין קיים
 מנהיגים או עיתונאים עם להיפגש סירב

 יכלו כאלה פגישות מקומיים. יהודיים
כסף. מכניסות היו לא אך להסברה, לתרום

זאת, לעומת נודע, הישראלי לציבור
 סכנה שאין בהרצאותיו הכריז דיין כי

במיזרח־התיכון. מילחמה של
 זה אין פרטי. ובים ציכורי גוף

 מישהו מוכן אם בישראל איש של מעניינו
 תחזית תמורת לירות רבבות לדיין לשלם
ישרא צעירים שאלפי אחרי — זה מסוג
 דומה, תחזית עבור בחייהם שילמו ליים

.1973 אוקטובר בראשית
 משתי הישראלי לציבור נוגע הדבר אולם
:בחינות

 על- דיין משה מלווה מסעותיו בכל !•
 אנשי צמודים, שומרי-ראש שלושה ידי

הוצאו שכל ישראל, של שירותי־הביטחון
המדינה. מקופת משולמות ומשכורתם תיהם
 מדוע — בהופעותיו הון דיין גורף אם

 על השמידה עבור המלא מכיסו ישלם לא
? גופו
דיין של נסיעותיו מתוארות בארץ #

פלד מתי (מיל.) אלוף
חרס

 המדינה. של ההסברה למאמץ בהתגייסות
 מנהיג ישראלי, שאיש־ציבור נאה האם

 מהת־ רווחים יצבור וחבר־הכנסת, מיפלגה
מת חיילי-מילואים כאשר כזאת, גייסות
ממו ויותר נעימות פחות למשימות גייסים
ו בחינם — שכות

נוג אינן השאלות שתי מחירים. לוח
 התגייס אבן אבא בילבד. דיין למשה עות

 כי אם דומים, בתנאים הגדול למאמץ
 לירות) אלף 18( דולר 3000 רק גובה הוא

יש של צידקתה להסברת הרצאה עבור
ראל.

יש־ הסברת את המארגן מישרד־החוץ,

הסברת
ה, ח טל האירוע סלי מו

 אסור ישראלי לאלוף
— באמריקה להסביר

 רוכל אינו אם
הרשמי בקן

 של קולה נשמע הידיים!״ את ״תוריד
 — אתה ״לא החשוך, במיקלט צעירה
ה ת !״א

 אותו פי על נוהגת הישראלית ההסברה
כלל.

— יסבירו ישראליים שאישים רוצה היא
האישים. כל לא אך

 שלמד אחד האחרון. כרגע כיטול
 האלוף היה האחרונים בימים גופי על זאת

 מרכזי איש שהיה מי פלד, מתי (מיל.)
 מילחמת של המנצחים האלופים בקבוצת

 פלד מטיף האחרונות בשנים ששת־הימים.
ישראלי־פלסטיני. לשלום
 בלוס־אנג׳לס הון גורף דיין משה בעוד

 כדי לוושינגטון, פלד הגיע לעיל), (ראה
 צריכה היתד, האחת הרצאות. כמה שם לתת

בפגי והשנייה סיני, בבית־הכנסת להינתן
חברי-ד,קונגרס. עם שה

 האירועים שני בוטלו פלא, באורח אך
האחרון. ברגע
ב מעריב כתב הודיע לכך? גרם מי

 שהדבר טענו יהודיים חוגים וושינגטון:
היש השגרירות מהתערבות כתוצאה בא

השג של עיתונות לענייני הניספח ראלית.
בתוקף. כמובן, הכחיש, רירות

 פלד לאלוף שקרה מה יהודי. קג״ב
 ויש מקובל, נוהג זהו דופן. יוצא אינו
היטב. משומנת שיטה לכך

 את הנושא גוף בכך עוסק בדרך־כלל
 מעין זוהי השמצה. נגד ליגה התמים השם

 הטוטא- הסוג מן פרטית, פוליטית בולשת
ל סודיות הודעות־חרם המוציאה ליטרי,

 בארצות- שאין כימעט יהודיים. מוסדות
 להמרות המעז יהודי איש או גוף הברית

 לו. יבולע פן מחשש הליגה, של פיה את
 חרם בצורת הליגה, של פעולת־ענישה

ומהי יעילה להיות יכולה וחברתי, כלכלי
 המוכן אמריקאי פוליטיקאי שאין מובן רה.

 היהודיים בוחריו תגובת כי בה, להתגרות
ומוחצת.* מאורגנת להיות עלולה

היש השגרירות ובין הליגה בין הקשר
 קשר זהו כי ברור אך סודי. הוא ראלית
 על-ידי מופעלת זו בולשת וכי הדוק,
 בסופו בשגרירות. הבכירים העובדים אחד
 הסמוייד, האחריות צינור מוביל דבר של
בירושלים. שר־החוץ לישכת אל

 יגאל בעוד וכך, סגורות. דלתיים
 ד,נרי על קסמיו את להפעיל מנסה אלון

 פרטיות, בשיחות סמנו המסתייג קיסינג׳ר,
גור שונים ישראליים אנשי־מימסד ובעוד

 אמריקה. יהודי בפני מהרצאות הון פים
הבול האישים אחד בפני האולמות נחסמו

 עבר בעל הישראלי, במחנך•,־השלום טים
מפואר. צבאי

שערוריות
ק טחנות ד צ ט טוחנות ה א ל

 חכרת ראשי את עצרה המישטרה
 וחודש שגה — ״משה״כ״

 ההאשמות פירסום אחרי
הזה״ כ״העולם גגדם

 בית־המישפט שופט השבוע אישר כאשר
 מנכ״ל של מעצרם את בתל-אביב השלום

 יגר, יצחק המפד״ל של חברת-הבנייה
 מכך, איש הופתע לא צחור, דב וסגנו

 שכן, עצמם. הנעצרים — מכל ופחות
)28 בעמוד (המשך

 עמודי מעל אבנוי אורי דיווח בשעתו *
 הליגה של סודי חוזר גרם כיצד הזה העולם

 הרצאותיו עשרות של מיסתורי לביטול
היהו ובקהילות אמריקאיות באוניברסיטות

 כי ״אף בנוסח כתוב היה החוזר דיות.
 יש בוגד, הוא אבנרי מר כי לומר אין

 בשעה רצויות אינן הופעותיו כי לקבוע
מאר הצליחו מסויימותילא בעריס זו...״

 בשכר אולס אף להשיג אבנרי של חיו
הרצאתו. לעריכת

 זה ■וני
 ןענ״ גס
 הביני האופגאית יוואנט, מריצבע שר

נדכש מה המכתיכה לאומית
נתאפר. וכיצד ....................
 כוויות ללא וגופן, בפניך ובקפדנות נכון מטפלת כראוי, כעת מטופחת את

במדו שהבאנו הטיפוח תוצאות את בעליל ורואה נכון, משתזפת את כי שמש,
ז הורדת כבר ק״ג כמה אגב, ומתעמלת. דייאטח על שומרת האחרונים, רים

הקיץ. איפור את לאמץ הזמן הגיע ימים, חודש של אינטנסיבי טיפול לאחר
ע0£ 01053 בסיס :עיניים .831ץנ ״75 קיץ — ״פנטזיה

 של שמו הוא ״75 קיץ ״פנטזיה
 נשי הוא, כן וכשמו שלנו. הקיץ איפור
אפ בעל משתולל, קצת חלומי, מאד,

ל וניתן לווריאציות ספור אין שרויות
 השמלה העור, העיניים, לצבע התאמה

וה,קפריזה.
 הפרו־ לאופנה במיוחד עוצב האיפור

 לנו מכתיבים אחד מצד :השנה בלמטית
כפתו עבה, מכותנה מחויטות חליפות

 ואורך מרובעות כתפיים גדולים, רים
 רכים, בדים שגי ומצד ומידי שנל

 כוו- עדינים, הדפסים גולשות, שמלות
מקסי. ואורך רבים צים

 האיפור את נחלק עליכן, להקל כדי
 העור לשחומות :אופייניים סוגים 3ל־

ו שיער לבהירות שיער! ובהירות
ועור. שיער לכהות עור!

 העור שחומות
השיער ובהירות

 £11ן11101 £011(>ת3:ז101ר בסיס גוון
סומק גוון. תואמת פודרה העור. בגוון

 בהיר). טופי(חום גוון 8111511 838ץ —
 קרם. בצבע ץ0£ 01055 בסים :עיניים

 ?03ז1ץ חדישות צלליות הבסיס על
תואמות בשלישיות הבאות ?00ת0ז5

מע הצלליות את .813ז0111$1 בגווני —
 העין לאורך קשתות חצאי בשלושה לים

 אחת הבאות הרגילות לקשתות (בניגוד
 החיצוניות הקשתות שתי השנייה) מעל

 את כתומה. האמצעית והקשת ירוקות
 העין, ארובת לעצם עד עושים הקשתות
 לעפעף מתחת צהבהב־זהוב. — ומעליה
ירוק. — התחתון

ב להשתמש צורך אין הקיץ לאיפור
ב הרבי זאת, לעומת אך ליינר. איי

מסידרת 8ז0\3ו׳1 813011 מסקרה
במס להשתמש הקפידי )ססזקזבסיד.

 בטיפות תזיעי שלא כדי בקיץ זו קרה
שחורות.
 מסידרת 0111ץ-53ז1ז1101ד11111ו שפתון
 הקיץ לימי החשובה 81100131 80011105

 טבעיים מרכיבים על מבוססת היא כי
לשפתיים. הגנה ומהווה

ועור שיער לבהירות
משלי פודרה העור, בגוון בסיס גוון

810511 מסידרת 03ז3מ101 סומק מה.
* לשאלות תשובות *

ת מי לו ש  אך במז״ט. ילדת את ז ל
 הריון כתמי פניו על נשארו לצערך
 אותס להסתיר מצליחה לא את חומים.
 מתאפרת שאינך כנראה — באיפור

 אפ) (מייק בסיס גוון לשים עליך נכון.
ן ו ו ג ם ב י מ ת כ  העור. בגוון ולא ה

הד ברונז. פודרה העלי אפ המייק על
 את להסב כדי לחייס עצמות גישי

 רוצה את אס מהכתמים. הלב תשומת
 עור לרופא רק לכי אנא, קיצוני, ריפוי

מוסמך.
ת לי נוס בתרגילים חפצה את 1 ש

 והישבן: הבטן הרגלים, לחיזוק פים
מדו או אמיתית אופנים ברכיבת הרבי

 — נוסף תרגיל הגב. על בשכיבה מה
 ישרה, ימין רגל והרימי הגב על שכבי

ו הורידי ישרה, שמאל רגל הורידי,

: עיניים
צל שלישית ועליו 80£ז £4055 בגוון
 0ס בגווני 100ין0ז5 ?00ן10ז5 ליות
 בשלושד, ד,עלינה הצלליות את .01־0011

 — החיצוניות כששתי קשתות חצאי
 ומעל ירקרק האמצעית בקבוק, ירוק
 מתחת ירקרק. — העין ארובת עצם

מסקרה טורקיז — התחתון לעפעף

8  אדוג ?0ץגןק שפתון ,800\3׳11־13010
.8י!00ז31 80011105 מסידרת חם

1 ועור שיער לכהות
 סומק העור. בגוון ופודרה בסיס גוון

\.¥11102ז1תז בגוון 810511 8311ץ
וצל לבן ץ0£§1055 — בסיס :עיניים

 בהיר ירוק זית, (ירוק 011x115 ליות
 חצאי בשלושה שמים אותן וצהבהב)
 זית ירוק החיצוניות כששתי קשתות,

 התחתון העפעף בהיר. ירוק והפנימית
 מסקרה צהבהב. — ולמעלה זית ירוק

).33( ורוד ושפתון שחורה

שאלות תשובות * ל
 אחת. בבת ישרות רגלים שתי אח״כ

 יוס מידי פעמים 5 זה תרגיל התחילי
 לחיזוק מספרן. את יום מידי והעלי

 כשרגליך החדר בקצה שבי הישבן:
 של השני לקצה והגיעי קדימה מתוחות

 הזיזי פעם (כל ישבן״ ב״הליכת החדר
 כשהרגלים הישבן של אחד צד קדימה

ו אחת בפעם התחילי פעילות). אינן
 זו. בהליכה בדירה כללי בסיור גמרי

 הן קלוריות ״כמה :השנייה לשאלתך
 ברורה. איננה שאלתו הרי — ק״ג״

 מכיל קלוריות כמה מתכוונת את אם
 מכיל ק״ג שכל היא התשובח הרי ק״ג,

 קצפת ק״ג קלוריות. של אחרת כמות
 הקלוריות בתכולת חסה לק״ג דומה לא

 לוח תמצאי בישול ספר בכל שלו.
מפורט. קלוריות

 ולהנאתד לשירותן• פתוח קוואנט מרי שד ההדרכה מרכז
 לונדון. של האחרונים האופנה כחידושי עצמך לעדכן כואי
 ותהיי בואי פנים. ואיפור כטיפול אישי ייעוץ לקבל בואי

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

אחה״צ. 6—4 כשעות ,ו־ה ,ג
להתראות.

 תיענה פנייה כל שלכן, היופי בעיות על למדור לכתוב תתעצלו אל
ת״א. ,40020 ת.ד. קוואנט", ״מרי אל כתבו בכתב. וחן אישי באופן הן

21 ^ 1964 הזה העולם




