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--------האלפים אל:
וסובני־הגיוס המלחמה סרבני
 והפוליטיים המוסריים והחלקיים, הכלליים
 והמוסווים, הגלויים

- - - הבלתי־מאורגנים
! ! ו ל התג

לכם! מצפים רבים זאת! דורש המצב
 מתחזקים; הישראליים והמיליטאריזאציה הכיבוש
 ונוצרת! הולכת פלסטינית בלתי־אלימה תנועה

 ליריעה, זקוקים הפלסטיני הערבי והעם הישראלי היהודי העם
 בישראל היהודי העם כל שלא העת! כל כאן והייתם קיימים שאתם

חיי־אדם: אלא קדוש צבא ולא צבא
 או זו מסיבה שלכם האינדיווידואליסטית לגישה אי־פעם הצדקה היתה אם

 — עליכם רובצת גדולה אחריות עתה הרי — אחרת
למען התביעה לחיזוק המגמות את לעודד

באי־אלימות האדם לשיחרור מאבק
 ומלאומנות, מציונות חופשי חוף־מיזרדדים־תיכון למען
 ובשיוויון. בשלום החיה הומאניסטית חברה למען

מטעמי־מצפון לסרבני־מילחמה בינלאומית תנועה התפקדו:
03־372252 טלי ,61280 תל־אביב־יפו ,28058 ת״ד

ו י ___________- י1מ

 - חידוש הודעת אליך נשלחה
בזמן. שלם אנא

תישלח לא נוספת הודעה

המנויים מחלקת

- סיתון בלי *סילבסטר
)49 מעמוד (המשך

 י בתל־ גם נמכר החיפאי התענוג
 תלם זיווה ואצל טובים בבוטיקים אביב

מהרצליה־פיתוח.

 גוצית ^
לגהץ אפשר *

ה מעצבת־האופנה יובל, מרה ךץ
 בית־ לאחרונה שפתחה יפואית,4 !

 להמם אוהבת ביתה, בקירבת אופנה
 ומנקרות־ נשיות מפוצצות, בשמלות
 בוס־ היא שימלה כל אצלה עיניים.
 מהאחרות. לחלוטין שונה בסטית,
 שימלת־ערב עיצבה היא זאת לעונה

 הצ׳רלס־ שמלות את המזכיר בסיגנון
 ירוק־טורקיז. בצבע טפט מבד טון,

 בצורת הוא השימלה של העליון חלקה
 עד* הגוף אל הנצמדת סטראפלס, חזיית
 לרדת מתחילה ומשם לישבן, מתחת

 כדי הקרסול, כלפי קטנים בקיפלונים
 להרשות היכולה בת־המזל, שהגברת
 תוכל כזאת, שימלה לקנות לעצמה
בחופשיות. ולרקוד לשבת ללכת,

 הוסיפה הזאת האלגנטית לשימלה
 הצמודות נוצות־טוום, כקישוט, תמרה,
 נוספת פיסת־בר השמלה. לצירי

 בקשר הראש על נכרכת ותואמת
 בנוצת־ היא גם ומקושטת תרבוש,

 ״אגב," המראה. את המשלימה טווס,
 לחדש אפשר ״נוצות תמרה, אומרת
 גיהוצן על־ידי ורעננות צורה להן ולתת

 כי לפחד, צורך אין במגהץ־אדים.
שיער." כמו טיבעי, חומר זה נוצות

סקסי *
הממאיס לגוף ^

ב ר ע מעיל תמרה עיצבה קריר ^
 מטפט שלושת״ריבעי, באורו /
 וה־ מודגשות כתפיו כחול־ים, בצבע

 השימלה מחיר ועשיר. רחב צווארון
 אוהבת תמרה דולר. 600 הוא והז׳אקט

 גם לכן לערב. שמלות־המחור את
 עשוייה שחורה, שימלת־קורסט עיצבה
 .בגב שרוך עם הנרכסת עבה, סאטן

 רגליים ומגלה מאחור, עמוק ושליץ
שיש. למי — יפות

 ,הגוף שיש למי סקסית, שימלה זוהי
 לקנותה. דולר 350 של וסכום המתאים,
 בימים גם יובל, תמרה של לדעתה
 יפה שימלה צריכה אשה אם כאלה,

 שלא סיבה שום אין מסויים לאירוע
 והיא הכסף. את לה יש אם תקנה,

 ,1966שב־ זוכרת לא ״אני מוסיפה:
 הפסיקו אנשים המיתון, בתקופת

 מהציבור שחלק נכון ולקנות. לחיות
 לא כסף להם שיש אנשים היסטרי. הוא

 אם לראות מחכים הם קונים, כל־כך
 מאמינה אני גרוע. יותר יהיה המצב

יתאושש." שהמצב

 ההצגה
להימשך חייבת

 שה־ ,בצרפת ובפרט באירופה, ם ך
מצב  במיוחד, טוב אינו שם הכלכלי ^

 לעצב העילית אופנאי ממשיכים
 מי שיש כנראה עילית. בגדי ולתפור
 כריסטין של דגמיו והראייה: שקונה.

 ׳ שימלת־ערב 84 לחורף שעיצב דיור,
 מבד יפה, אך פשוטה בגיזרה ארוכה

 השימלה כחול. בצבע סאטן קרפ
 במראיה, מאוד ועשירה בד שופעת

 על לעשירים. מתאימה ספק וללא
לדבר. כדאי לא המחיר

 אורך־הברך, את המעדיפות לאותן
 באלכסון, הנרכסת לשימלה דיור ראג

 עטלפי־ ושרוולה מעט רחבות כתפיה
 בצבע קרם סאטן הוא כשהכר אופנתי,

 בשחור, הוא המרובעים והדפס כחול
 ;ומש־ מתאימים אביזרים של בתוספת

 פעמים אותה ללבוש אפשר תנים.
 השימלה וזוהי שונים, לאירועים רבות

 להימשך. חייבת שההצגה (וההוכחה)
מיתון. לא או מיתון
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