
 בבוקר, לובשים נפוץ. כבר זה בעולם
 ? איתר ומה בערב. זורקים

ללבוש מוכנה תהיי את גם האם
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צור בתיה
בחשבון! בא לא לקיבוצניקים,

נ. יהודית
במחיה תלוי

מאיר תמר
סימפאטי לא

לוי אהובה
סקסי

 שכבר המעט הנסיון לפי לשפוט ם ^
 כנראה היא התשובה — בישראל נרכש

 המתמחה חנות בעלת מירלס, אסתר חיובית,
 ברחוב נייר, ושמלות סדיני חלוקי, בלבני,

 מיש־ לאחרונה ייבאה בתל־אביב, דיזינגוף
 והתל־ — מנייר נשים לבני של נסיוני לוח

 טריות. לחמניות כמו אותו חטפו אביביות
 הגבוה המחיר למרות בבת־אחת, תריסרים קנו

 תחתונים; לזוג אגורות 150—95 יחסית:
 ומאחר וחלוק. שמלה לקומבניזון, ל״י 10

 לבנים בין הבדל כל אין המראה שמבחינת
מהת לראות שניתן כפי מבד, ללבנים אלו

 תח־ הדוגמנית לובשת בה משמאל, מונה
שיל שהישראליות להניח יש — תוני־נייר

אחרים. יתרונות עבור אלו סכומים מו
 מיוחד כל־כך משהו באמת האם מהם?
הישראליות: של דעתן נייר? בתחתוני

 באיתני.־ פקידה )23( מאיר תמר אומרת
 פשוט זה כאלה. דברים קונה לא ״אני אם.:

סימפטי.* לא
 בצה״ל: חיילת )18( לוזנובסקי יוכבד
 במסיבה ראיתי אבל ניסיתי, לא ״אישית

מנייר, כזאת שימלה למישהי שנקרעה פעם

או בשום הקרע את לאחות היה ואי־אפשר
 היו לוא בזה. מסתכנת הייתי לא אני פן,

 עושה?״ היתד, היא מה התחתונים, נקרעים
 ״הלואי סטודנטית: ),20( ציטאט שולמית

 מאוד הם אותם. לקנות היה אפשר ורק
 כשהם לסקרנות, גורמים אפילו פרקטיים.

מרשרשים.״
 זה ילדים ״בשביל ):21( מיטון ליאורה

 כביסות.״ סדר חסל אידיאלי. בטח
 נהדר, ״זה מזכירה: ),21( לוי אהובה

 סקסי.״ אפילו זה מקושטים. כשהם ביחוד
 ״זה רחמניה: אחות ),25( אנה, מרטין
 בארה״ב, כשהייתי ונעים. נוח שימושי,

 תחתונים זוג כאלה. בלבנים דק השתמשתי
 אגורות.״ 20 בערך עולה

 מאוד. נחמד ״זה שמינסטית: נ., יהודית
במחיר.״ רק תלוי

— ״באמת עקרת־בית: ),24( פרחי רבקה
 איפה תגידי שמעתי. לא כאלה? דברים יש

 להיות צריך זה זה? את לקנות אפשר
חלום.״
 שלי ״בחיים קיבוצניקית: ),24( צור בתיה

זה!״ את אלבש לא אני
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