
השמלה קיצור
 ועולמית האופנה אמני מחליטים יום כל החצאית? אורן השתנה שוב

 להתאים ועליך ובחורה, למקסי ממיני לעבור החצאיות, של באורכן לשחק
 המימקו העול. את עליין להקל החליטה אמריקאית חברה לכך. עצמך

 .ןטוה פיה וממנו לסימון, גיר אבקת שבתוכו ממיכל מורכב שהמציאה
 !ניתנים מלחציים, על מורכב המיתקן ארוך. גומי וצינור אחד בצד

 הרצוי, בגובה לדלת אותו להדק עלייך כיסא. או דלת לכל להידוק
 על ללחוץ לשינוי, המיועדת השמלה את לובשת כשאת לידו לעמוד

 ג.־פך סיבוב ואם השמלה על אבקת־גיר תזרוק הלחיצה המשאבה.
דולאר. כשני בארצות־הברית המיתקן מחיר ויפה. ישר סימון תקבלי

הטף שמירת
 קצת לנוח מקורית דרך גילתה זו צעירה אס

 סל־האשפה את נמלה היא בנה: על מההשגחה
 הפספוס. על במהופך אותו והרכיבה — שלידה

 היא השאלה בשקט. קצת לקרוא לה ניתן עתה
 בשקט, כן לעמוד השבוי יסכים זמן כסה רק,

הכלי בעיית הראשונה? תדהמתו שתפוג לאחר
 היא שונים מסוגים בלולים התינוקות של אה

 שלהם החופש כבילת ננצם כי במיוחד, קשה
בלתי־ידועים. נפשיים נזקים להס להסב עלולה

במטבע ביטוי
 מטבעות־ עשוי בולרו זהו — שריון־קשקשים זה אין לא,

 דבר אץ ודג, הנפוץ האמריקאי הנשים ירחון לדברי זהב.
 מטבעות אלפים שלושת פשוט לוקחים : לעשותו יותר פשוט
ל יכולות פחות המהדרות בולרו. מהן וסורגים — זהב

 זהב, צבועות רק אפילו או — זהב בדיסקיות גם הסתפק
 נרחב. פעולה חופש היוצר לדמיון יש כאן ליצלן. רחמנא

 המראה את הזה הבולרו בעזרת להשיג תצליחי כן, או כך
 סריגת את בעולם. האחרונה הצעקה כיום שהוא הצועני,

בחירה. לפי שונות, בדרכים לבצע אפשר עצמה המטבעות

 אנושי, התעניינות תחום קיים אם ספק
 מתחדשים שבו לחלל, הטיסה אולי מלבד

 חידושים הרבה כל״בך שעה, מדי יום, מדי
 לנפשה, לגופה, לאשה, הקשור בבל במו

 פורים מוחות ראש. ועד רגל מבף — לבגדיה
 ראשם את הרף ללא מאמצים העולם ברחבי

חדש. משהו למצוא :ויחידה אחת בשאיפה
חידושים!

שמש בלי שיזוף
 מש- בעשרות עצמך ולמרוח להצטופף לים, יותר לרוץ צריכה אינן השיזוף. ליסורי הקץ
 לשוק עתה זה יצא בארצות־הברית הנכסף. הברונזה בצבע לזכות נואש בנסיון חות,
 וזוכים — מעונן או סגרירי אוויר במזג גם יום, כל דקות לכמה אותו חובשים חדש. פטנט

 בגלל גומי. רצועת על המורכבים מעלי־מתכת בנוי המכשיר מאמץ. כל ללא נאה בשיזוף
להנאתך. אותו ומשזפיס פניו עור אל האור קרני מוחזרים מרוח, הוא שבו הכסף צבע

טלי המיפלצית
 הלכנו בבוקר, ראשון דבר שלישי יום
 הוגשה לי היתה לבחור. בהמונינו כולנו

הר גם־כן הילדים לבעלי. ואפילו, חגיגית,
 למה ומעבר מעל חשוב, משהו שזה גישו

רתעניינה ביחוד בבית־הספר. להם שסיפרו

יפט שאולי יפחד שמצביע האיש כי שיות,
 דוא מי בעד ידעו אם מהעבודה, אותו רו

 כאלה.״ דברים או הצביע,
 כאילו חסר־סבלנות, מבט בי נעצה רוני
הטיפשות: גבול את עברתי באמת הפעם

מפחדים! שכולם להיות יכול לא
 וע־ מחברי רשות ביקשנו דבר. בכל רוני

ל והסברנו בצד, קצת לעמוד דת־הקלפי
 בתעודת־ ההחתמות את — דבר כל ילדים

ה ברשימות הכפולה הבדיקה ואת הזהות,
 לדו־ מקוס יהיה שלא כדי הכל בוחרים,

ל בקלות כל־כך הסכימה לא רוני פים.
 כזה בדבר לזיופים, מסוגל שמישהו רעיון
 היא תו״. נס כ ל בחירות זה .הרי חשוב:
 גי־, תסבירו לכו ספקנית. בהבעה הגיבה

זה. בגלל שדווקא
★

ו הפרגוד לתוך אלינו הצטרפו הילדים
 הדמוקרטית, של העליון באקט בשקט צפו

ה המפטפח אחרי בדריכות אחריכן ועקבו
 שהם בחיי החריץ. לתזך פנימה משתלשלת

ממני. קצת נדבקו כאילו נרגשים, היו
באמ רוני פתאום נעצרה לקלפי, מחוץ

לשאול: ונזכרה צע
 מאחורי נכנסים בכלל מה בשביל .אבא,

 לתוך הפיתקה את להכניס בשביל המסך?
המעטפה?״

ש כדי מה? בשביל אומרת זאת .מה
האינטלי תהשובה באח יראו,״ לא אחרים
גנטית.

 ״מה רוני. התעקשה לא?״ למה .אבל
מתביישים?״ הם יש,

התערב בושה,״ של עניין לא זה .לא,
 מישהו איך יראה מישהז .אס אני. תי

חופ־ בחירות יהיו לא אלו מצביע, אחר

ש מפחדים האנשים כל בחייך, ״אמא,
 תצחיקי אל בוחרים? הם מי בעד יידעו

אותי.״
מאוד. מצחיק




