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לצרכן״ ״המשכיר בתצוגת עובדות אמהות

למשל, כאד, לולה לוקחת במה
 עולה התפירה רק אחד? מודל תפירת עבור

הת השבוע אז נכון הרבה, זה לירות. 150
 הכסף גם ככה. להיות מוכרח לא שזה ברר

 הסקטור ככה. לא התפירה גם אבל ככה, לא
 תמורת והציע לנאמנותיו דאג ההסתדרותי

 לעונת כמעט שלמה מלתחה לירות 150
הקיץ.
 הייתן, לא אז אפשרי? שזה מאמינות לא

 השבוע שערך האופנה בתצוגת כנראה,
לצרכנותיו. לצרכן המשביר

 לפחות הפסדתן הרי הייתן, לא אמנם אם
לפרו שדואג למוסד כיאה כי לירות. 10

 דמי שום המשביר, אנשי גבו לא לטריון,
 למה גם התברר אחר־כך זו. לתצוגה כניסה

 מפני אולי הכניסה. דמי את גבו לא הם
 את ההצגה במשך לעצמם לחסוך רצו שהם

 הם אם !״״את־הכ־סף המקובלות הצעקות
 תגובת את שראו אחרי הרי מזה, חששו

 יגבו כבר בודאי נוכחות, שהיו הנשים
 התלהבו. הן כי הבאה. בפעם כניסה דמי

התלהבו. באמת
 שהנזשביר הראשונה הפעם היתר, לא זו
 התחיל הוא האחרון בחורף תצוגה. עורך
 בה קיץ, תצוגת היתר. זו הפעם בזה,

 שמלות של בכמות) (לפחות שפע ראינו
 ונעליים בגדי־ים וערב, אחר־הצהריים בוקר,

עממיים. במחירים
 אחד אף טרח לא בזול, היה שהכל וכיון בזול. היה והכל המרכזי. המשביר של היה הכל

 מארבע אחת שרק אמר המנחה, שהיה גרא, גרשון ביוקר. שתעלינה דוגמניות להזמין
 ג׳ני אחת. היתד, המקצועית הפוך. קצת היה הרושם אבל מקצועית. לא היא הדוגמניות

 לג׳ני בראון. נדיה הצרפתיה הדוגמנית של קורס שסיימה בהירת״עין בלונדית ג׳ייקובס,
כזה. קהל בפני שהופיעה הראשונה הפעם זו היתה
הסובייטית. ברוסיה שנערכו מתצוגות־אופנה שראיתי תמונות לי שהזכירו נשים שם היו

 לרדת זאת ג׳ני פעם כשמיד,רה בזרועותיהן. ותינוקות בידיהן סליהן ביישניות. שם ישבו הן
 אמהי ובטון ירקות מלא סל עם כזאת טובה דודה התערבה לחזור, לה קרא וגרא מהבמה

 המקצועי המבט גם אותה הפחיד לא !״ ודם לויפסטו ודם צוריק, גיי לויפס, ״דו הדריכה:
בה. תקעה שהדוגמנית

 בגד־ים הדגימה כשהיא שהופיעו. הארבע מבין דוגמנית הכי היתה ג׳ני רצה, לא או רצה
 אדום־לבן, בצבע לים וכדור־משתק לירות, 15.90מ־ יותר לא שמחירו מלסטקס, כחול־תורכיז

 היה יפה לרגליים. מתחת החול את שנרגיש כך זאת לעשות ניסתה היא כאביזר, לה ששימש
 והוא לירות 28.90 מחירו רקומות. וכתפיותיו ותפוזה מכווצת שחזיתו שחור, בגד־ים גם

 כמה לפני רק שבאה ערמוני, שיער בעלת חיננית, צרפתיה קריגר, דני על־ידי הודגם
 מוכנה תהיה היא אולי אבל בצרפת. כדוגמנית כבר שהופיעה מספרת דני ארצה. חדשים
 לא דני מפותלת. כל־כך הילוך צורת למדה היא בדיוק איפה בהזדמנות לנו להגיד

 ובגלל האוזר, פרדי הנזשביר, של מחלקת־המוזיקה מנהל לה שנתן בקצב במיוחד התחשבה
 השטיח וגם בסיבוב, תמיד היה זה תירוץ. לה יש אבל פעמים. כמה נפלה כמעט היא זה

מתוח. תמיד היה לא הלכו, שעליו
 יפה נחמדות. די הדו־חלקיות. שמלות־הבוקר היוד התצוגה של ביותר החשוב החלק את

 פתוחים קפלים בעלת מחצאית המורכבת בשחור־לבן, משובצת שמלה היתר, ופשוטה
 שמלה הזול). (זיל לירות 21.90 מחירה גברית. חולצה בצורת עליון ומחלק בכים, ומעוטרות

 בשביל עצמה. בכוחות התורה את שלמדה וכהת־עור גבוהת־קומה אלי, שרה הדגימה זו
כוחותיה. לה הספיקו זו תצוגה
 נסיכת־ לתואר שזכתה סיסו, רבקה בשם מאד נחמדה ילדונת הדגימה הנערה אופנת את
 השתתפה לא שמעולם להודות התביישה לא היא האחרונה. השנה בתחרות תל־אביב של המים

כזה. דבד בחייה פעם אף ראתה לא אפילו שמיים ושומו אופנה, בתצוגת
 מתחרות אותה שזכר גרא, גרשון אותה הביא ולתצוגה בילדים, כמטפלת עובדת היא

 רק היתד, כשרבקה ההלבשה, לחדר גרא פעם נכנס ולבישה פשיטה בין .1959 מלכת־המים
 אותן. הרגיעה עצמה רבקה אבל המדהים, הגילוי לנוכח צעקו הנזשביר נשות לבושה. חצי
 אחר־כך במקום. שנוכח הנשים לקהל הסבירה ,״ בשבילי אבא כמו הוא נורא, לא ״זה

המתוק. חיוכה את לחייך המשיכה
 צעירות, ושמלות־פסטל שטוחות בנעליים כשטופפה הנשים של לבן את שבתה רבקה

 מלכת־המים, לתחרות חברותיה הראו במיוחד חברותי יחס ומהסס. תוהה מבט כשבעיניה
 עודדו הן בר־צבי. הנקניקים ליצרן מכבר לא שנישאה בנדיקט, ובתיה נויפלד תלמה הסגניות

 קראה גבינה, עם כריכים כשחילקו בהפסקה, ובמחיאות־כפיים. טובים במבטים אותה
אווז.״ וכבד נקניק עם כריכים לכן מביאה הייתי ידעתי. שלא חבל ״כמה רם: בקול בנדיקט

 ״פייה־דה־פול״, חצאית של הדגם היה .ביותר הבולט אבל נחמד. הכל נראה סיסו על
 מכווצת. אדומה חולצה הותאמה זו לחצאית גדולים. ובכיסים בשוליה אדום בפס המעוטרת

בזול. זה גם הכל, וכמו לירות. 21.75 הקומפלט: מחיר
 יהודית גיהוץ. מצריכים שלא כביסים, מאריגים הם לצרכן ר,משביר של הבוקר דגמי

 דגמי לגבי קצת שונה היה המצב וחינניים. שימושיים אותם יצרה המפעל, מתכננת חנוך,
 לא כמובן, זו, מאונם. ניגוד לדעתי, והיוו, יחד גם ומהודרים עממיים נראו הם הערב.
 להוזיל כדי לשמלות־הערב, גם העממיים המשביר בבדי להשתמש שנאלצה המתכננת, אשמת

מחירן. את
 רציני. סיכון עצמך על לוקחת שאת נכון האמת: ורק אך האמת, כל האמת, לבסוף,

 ושם. פה שלו אחים־תאומים או אח לפגוש עלול לצרכן בהמשביר תקני או שקנית דגם
 לפחות אותם לייצר צריך זול, כל־כך במחיר כאלה ונוחים יפים דגמים לך להגיש בכדי כי

 אותך, מפחיד אינו הנ״ל ואם וזולים. נוחים יפים, ובתמים באמת הם אבל אחדות. בעשרות
לב. בכל ממליצה אני אז

י ^ ־

וטייסים בובות על

דדחלקית שמלת־בוקר מציגה ג׳ני
הולם. זה לו גם מאוד. אותר. הלם בחיל־האויר ששרתה וזה

 לעומת שהחווירו הזרוע, על פסים שני לה היו פעם כחולות. עיניים לשניהם נכון,
 — נתניה של ימה חוף על להם שהשתזפו אחרי היום, כתפו. על ענפי־הזית שלושת
 שביד הקמיצה על אחד פס מהם אחד לכל שזזים. הם — לטייסים נופש־קיץ במסגרת
נשתזף. שלא פס הימנית.

 ומודרנית קלאסית מוסיקה בשמיעת ערכיהם יבלו החד־צבאיים, השיגרה לחיי כשיחזרו
 בהחלט הם בקבוקים. וכדי מבמבוקים וילונות ובצל הארצות, מכל מנורות־נפט לאור

 להישאר סנובי זה שהיום יודע לא עוד מישהו לחו״ל. טיול על חולמים הם בלתי־סנובים.
? בארץ
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:להקריח לד כדאי
 צורת הגבר לפני המשווה תסרוקת המציא ולרי, רוג׳ד, הצרפתי, התסרוקות אמן

 הגברים כל למעשה ולנטין. סינם הפסל של הלב מתלתלי שאב זו לתסרוקת השראה לב.
 באופנה. הנם — הלב) לחיי שתי — המצח צדי משני מתחיל כלל בדרך (וזד, להקריח המתחילים

.ברינר ליול תהיה לדאוג: מה לך אין אז גם שערות, לך אין לגמרי־לגמרי כבר אם .  נינה .
הן בשלות. שבלים בשדה המעוטר ורחב־שוליים, צהוב קש כובע לאחרונה הציגה ריצ׳י

קצות לכיודן הכובע, כיפת מתחתית צומחות

 גם הוא אבל אוירוני־צעצוע, אוסף יש ליואב חרסינה. בובות אוהבים טייסים
 שאביה למרות חרסינה לג־ובת דומה רק — אוז׳יצקי) היתד, (היד, ראומה אמיתי. טייס

 ולא בעומר, בל״ג להתחתן יכולים היו לא הם אמיתית, בובה היתד, אילו כאלה. מייצר
— אותם ישנו כבר מתי — הגבריים צר,״ל מדי את לבשה אפילו היא אחר. תאריך בשום

הצר לבוכעים בניגוד . . . שוליו
 המתחשבת בצורה השנה הבנויים פתיים,

האמ המציאו והשיניון, הפופון בתסרוקות
מר, (בתמונה). זה כובעי שגעון ריקאים
 הכתיבו חדשיים לפני רק . . . דעתכן?

דיט־ א־לא־מראלן עגולות גבות לצייר לנו
 (בלי משולשות גבות על מצווים וכבר ריך,

 בשם לציפור־איים כמו וכהות, כמובן) בסיס
צי־ להיראות צריכות העיניים גם קבוקה.
העפ על הנמתח השחור, הקו פוריות.

 כדי סרגל, בעזרת יימתח העליונים, עפיים
 ירד התחתון הקו ואילו ישר, מאד שיהיה
ל מותר המושפלים. הריסים כצורת קמעה,

 שחור כמו יחד, צבעים בשני השתמש
ולעיניים, לגבות וירוק, חום או וכחול,
 בארץ הזכויות כל לשפתיים. וורוד ואדום
. בלה לנינה . למ הוציא ״אקטן״ .
פר מבדים כובע־הטמבל של עבודים כירה

. . . 4.75 המתורבת הטמבל מחיר חוניים.
 מוזגת שאת לבקבוק מתחת רטוב, סמרטוט

 לנעליים. חדש צבע לשוק יצא בצרפת . . . הבקבוק שבירת ימנע רותח, נוזל לתוכו
 . 4 . א־לא־גמל חום צהוב וצבעו האמריקאיות, הסיגריות פירמת כשם ״קמל״, שמו

 תוכננו וקורדרוי, עור של מצירוף ואפילו מרפיה מחבלים, הצרפתיים הקיץ ארנקי
 — ריצ׳י נינה . . , הצרפתיים האוטובוסים של הכרטיסנים ארנקי בצורת השנה

 של הצרפתי בית־האופנה מדגם שמלה בארץ להשיג תוכלי לירות, 46 תמורת בישראל.
הצב בכל למכירה ונמצאת וצווארון, שרוולים חסרת מפליסה, עשויה זו שמלה זו. גברת
 באביזרי נכבד מקום הנוצץ״ ל״שחור . . . שחור בנילון הוצג האוריגינאלי הדגם עים.

 קארדן, דגמי של וכובעיהם בצוזארוניהם גריף, של העור בחגורות הן האביב, אופנת
 !נכרים . , . לכלבים עור בשמלות גם באלמן. של מחרזותיו של השורות בעשרות

 משובצת עניבה לענוב אין לעולם בערב. 8.00 שעה אחרי ספורט עניבת לענוב אין לעולם
 . . . ספורטיבי בגד עם סאטן עניבת לענוב אין ולנצח מפוספס, או משובץ ז׳קט עם

 הלפני־ במדור כהות לחליפות כאביזר הזכרנו אותן הזהב עניבות עניבות. א״פרופו
 האחת ל״י 12 בסביבות ומחירן מאיטליה, הובאו הן הישראלי. בשוק עתה נמצאות האחרון,

 בני הפתעות; לשתי לה גרם לונדונית, משפחה של הטלביזיה כמכשיר קלקול . . .
 עשינו ״מה הנושא: על זה היה — כששוחחו לשוחח, מסוגלים עדיין שהם נוכחו המשפחה

 קצב את מאיטה פרת של מגבעול העלים הסרת . . . טלביזיה?״ לנו שהיתר, לפני
 קרח קובית או פחם חתיכת אספירין, כדור נוספים. ימים כמה ״חי״ אותו ומשאירה התפתחותו

 לולה הופיעה באכדיה האיטלקית האופנה בתצוגת . . . בקיץ מימיו את מרעננות
 הולם תרבושי קש ובכובע דיור דגמי משל תכלת־תורכיז בחליפת לבושה באר

 בכחול, משובצת שרוזלים חסרת צרה בשמלה הופיעה רוזנשטיין מלבהל׳ה
תירם. צבע הפעם היה לשערה וסגול.
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