
המו לתשומת־לב מאוד. שימושיים גם הם
 מצוייר תמרור דרכים: תאונות למניעת עצה

 יותר למשוך עשוי נערה של גופה על
הוכ תאונה. ולמנוע גם ולכן תשומת־לב,

 ילדים זהירות, בתמרור נא הסתכלו חות?!
ותשפטו. — קרול של גופה שעל בדרך!

★ ★ ★
לכסף כיסוי

 דווקא להפגין מתנדבת דניאלה אילו *
 הקמת נגד מתפשטת היא מלר״ז: למען |

 תמחיש לא מודעת־פירסומת שום ד׳. רדינג
 ביעילות לזיהום־האוויר הצפויה הסכנה את

 של גבה על התחנה ציור כמו — שכזאת
דניאלה.

 נגיד הורוביץ, לדויד טובה עצה ולבסוף,
כסף שטרות להדפיס כדאי ישראל: בנק

 כמו — נערות של גופן על ישראליים
 המחוטב גווה שעל הלירות חמש של השטר

 לטעון, אז יעז מישהו אם נראה דניאלה. של
כיסוי! אין הישראליים הכסף לשטרות כי

 החדשים בגדי־המלכה של הגדולה מעלתם
 השימושים ובעושר ברבגוניותם רק אינה

 תאפשר מצויירים מילתחת־בגדים האפשריים.
תצט לא שוב הארון. את החוצה לזרוק לך

ו לילה, עם בחדר, בגדייך את לפזר רכי
 מקלחת בבוקר. אחריהם, ולחפש לטרוח
איננו. והבגד — אחת חטופה

 בגדי־המלכה באופנת אחת סכנה רק יש
 המופיעות בתמונות הבגדים כל החדשים.
 לא עכשיו מצויירים. הם אלה בעמודים

 שאת האמיתיים שהבגדים איש כבר יאמין
 להתיר תצטרכי מצויירים. אינם לובשת

 הם שבגדייך לו להוכיח מנת על למשש לו
הישנים. המלכה בגדי עדיין

 הריע מפוארים!״ כגדי״מלכות יזה ^
העם. כל /׳/^>

 בגדי על שמע שלא אחד, קטן ילד ורק
 הוא *המלך רם: בקול קרא החדשים, המלך

עירום!״
 של באגדתו רק להתרחש היה יכול זה

 אז החדשים. המלך בגדי אנדרסן, כריסטיאן
 או בגדים או אפשרויות: שתי רק היו

 מוסר־השכל שום כבר אין היום עירום.
 כל יכולים היום אנדרסן. של לאגדת־הילדים

 בעת ועירומים לבושים להיות ומלכד, מלך
אחת. ובעונה

 של עורה כי ציירי־ההפנינג גילו כאשר
ו — לבד־הציור נהדר תחליף הוא אשד,

 הנשים נוכחו — יותר זול תחליף גם
 מצויין תחליף הוא הציור כי לדעת, עצמן

יותר. זול וגם — בגדים או לשמלה
לר צורך אין לתופרת. לרוץ צורך אין

אותם. לצייר אפשר מלבושים. יותר כוש
דני או קרול כמו — לנערה יש אם
 של מלאי — אלה בעמודים המופיעות אלה,

 את להן יש צייר, ידיד וגם מיכחול צבעים,
 רוצה בעולם. והעשירה הגדולה המילתחד,

 אין בקיבוץ, לעבודה להתנדב מהן אחת
 אתא. של בחנות בתור לעמוד חייבת היא
ב לבושה היא ומייד — כחול צבע קצת

 שומרית, ובחולצה קצרים כחולים מכנסיים
הטובים. בימים הקיבוצניקיות כמו

 חוף על להשתזף ללכת בדעתה עולה
הבי את לעצמה ליצור יכולה היא — הים
 זה כמו — בעולם ביותר המקורי קיני

 התחתון כשהחלק — באמונה קרול שלובשת
מ מורכב העליון ואילו דמוי־עציץ הוא

פרחים.
בתחפו רק לא טובים המצויירים הבגדים

בחוף־הים. בילוי או נשפיות ההולמות שות
 לירות חמש של לשטר בטוח כיסוי יש בו הראשון המיקרהניסוי! יש

 שחצי שעה נערה.. של לגופה כיסוי משמש עצמו כשהשטר
חברתה בהלבשת קרול צופה דניאלה, של עורה אל השטר על המופיע הציור את מעתיק

 מצוייר בבגד דניאלה של גבה את מלביש הצייר, בעודוירקות פירות
בירקות. כוגן, אורי צלם־המערבת, אותה ׳מאכיל דמוי־אגס,

אחרת. בפעולה גם לעסוק ניתן לבישתם שבשעת המצויירים: הבגדים לשיטת נוסף יתרון זהו


