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ליו זקוקה אינה לאשה, קסם אם
 - היא חסרת־קסם אם ;מזה תר
לה. יש מה חשוב זה אין

בארי) מאתיו (ג׳יימס

 אשדי שכל מתנה הם ״מרסי״ של הגרבונים
לה. משתוקקת
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לפנים - הבריחה׳־ -מראה
 — 1970 לסתיו/חורף לפנים החדשה האיפור אופנה — ״הבחירה" במראה

 לאפשר שנועדו תכשירי־איפור, של שלמה שידרה ״רבלון" חברת לרשותך מעמידה
 לא כבר השנה המשתנים. למצבי״רוחך או לנסיבות בהתאם דמותך את לבחור לך

 על הדגש יהיה השנה טוויגי. או בארדו בריג׳יט גרבו, לגרשה הנשים כל תדמינה
האינדיוידואליות. הבלטת

 האם :במיבחן לעמוד תצטרכי זו אופנה במהפיכת :קשה גם אבל — טוב זה
!למטרתך ביותר המתאים את העשיר המימון כל מתוך לבחור תצליחי

:כוללת לרשותך העומדת החדשה הסידרה
אחר. עור לסוג נועד מהם אחד שכל גוונים, בארבעה לאיפור לח בסיס •
יתרונות. להבליט ליקויים, להסוות שנועדו פנים, תכשירי-איפור חמישה •
וסביבתן. — צבע מכל — העיניים לאיפור תכשירים ארבעה ס
תואמת. שפתונים שורת •

 שהיא כפי התוצאה, על דעתך מה אבל נכון. ן לעצמך אומרת את רב, כה עמל
1 שבתמונה בדוגמנית משתקפת
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היום, לספר רוצה אני אחרת ילדה על
 שמה גס ב׳. בכיתה קטנה, ילדה שלי. לא
כולנו. של הילדה היא בעצם כי חשוב, לא

ב וחצי חודש לפני למילואים יצא אביה
מילו־ ואצלם קרבית, ביחידה צעיר, אב ערך.

ה לא הקטנה שיאה. ת  לשבת מסוגלת ה
 רק ההפסקות וכל בכיתה, הכיסא על בשקט

 אותו כל בבית. גם נמשך וזה ורקדה, שרה
 ״מחר וצהלה: שרה היא יום

מחר.״ חוזר שלי אבא שלי,
2ץאבא חוזר

רקדה...1 שרה היא ם1י 1ת1א כל
 שתיים־שלוש עם יום, 40 מילואים. זה איס

ת שו פ . חו שי בקו
 — לאן כולן, כמו — הקטנה והילדה

 בלי הראשונים בימים והשתגעה התפנקה
לח לא אותה, שהבינה ואמה, בבית. אבא
להתפרע. לה והירשתה מדי, יותר צה

 והגיע ההתפרעות חלפה בערך שבוע לאחר
ל מתגעגעת שפשוט ילדה של עצב העצב.
 כשהיתה בערב ביחוד התבטא זה אביה.

יח אבא כבר מתי ״אמא, לישון. שוכבת
לחופש?״ עוד בא לא הוא למה ״אמא, זור?״

 די בעצם היה לה שגם המבינה, ואמא
ש חששה שהיא לא — הנשמה על עגום
קר יחידה זאת בכל אבל משהו, לו יקרה
 לה, היתה שלא בסבלנות התאזרה ,— בית

נרדמת. היתה שזו עד הקטנה עם וקישקשה
הראשו לחופשה סוף סוף הגיע וכשאבא

ה שם. הלך מה לספר צריכה לא אני נה,
 וזהו ממנו, נפרדה ולא אליו נדבקה קטנה

 חזר כשהוא בבוקר התעוררה וכשהיא זה.
 פטם שוב איננו, כבר שהוא ומצאה ליחידה,
הדברים. ידועים
ארב אפילו — לקיצו מגיע דבר כל אבל

 נסתיימו שעבר ובשבוע אבא. בלי ימים עים
 כבר כן לפני שלם ושבוע הימים. ארבעים

 נזכרת כשהיא טוב, למצב־רוח הקטנה חזרה
 אבא ימים חמישה ,עוד ביום: פעם עשרים
יחזור.״ אבא ימים ארבעה עוד יחזור,

ל־ השמחה הגיעה למילואים האחרון ביום

 יום, אותו כל עדיין, ידעה לא והיא
 בבי שנהרגו מילואים אנשי שני מתוך

שלה. אבא אחד היה בוקר באותו
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