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אוז מבלה היא היכן מתלבשת? היא כיצד לגברים? יחסה מה
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מלאכותי. באופו מקורזל שיער בעלות נשים לראות היא בה

ז1מ!ולח סיביצגיתית
מעמדה בנות

 ציפקו זוהי
 לפג ציונית

הרונ סטאלין. על־שם הקולוזוז חברות

 נקשרת היתד. לא והסכם, הנימוסים גינוני
 סנייז כזו. ובחופשיות כזו בלבביות שיחה

 טיסוםיים: סלאביים פגים היו בת־שיחי של
 כחולות- עינים במקצת, כבדים תוזים רחבים,
שביעות־רצון. הבעת גדולות, אפורות

 תנועות־ידיים בעזרת בעיקר — סיפרה היא
 תלמידת ,20 בח שהיא — גרמניות מלים וכמה

 להיות מתכוננת הגוף, לתרבות הגבוה המכון
 הנמוכה קומתה למרות להתעמלות. מורה

 נמוכה היא הממוצע הרוסי קומת — במקצת
 מרץ שפעה — המבוצע הישראלי של מזו

 האשד, את לי שתיארתי כפי בדיוק ובריאות.
 נוהגת את *ומתי לעצמי. אמרתי הסובייטית,
שאלתי. בטרקטור?״

ה בסראקסור?״ אנהג מדוע *טראקטור?
בתמהון. שיבה

 נוהגת־בטראק־ טובייסית בחורה כל *הרי
סוד.״

 אדיר. בצחוק שיניה את חשפה נסאשה
 חברתה) (אל שמעת? סראקטור! ״הא־הא־הא!

 נוהגת סובייטית בחורה שכל אומר הוא
בסראקטור!״

 פק מא צחוק לצחוק, התחילה החברה גם
 ברגשותיו לפגוע רצחה לא כאילו יותר,

 היה דה פעם .אולי קשה־הבנה• ילד של
 הסבירה הסוב־יטית,״ הבחורה של האידיאל

ם נטאשה. לבסוף בחו הרבה יש עכשיו .ג
 כבר דה אבל טראקטורים. על שעובדות רות
הסובייטית.״ הבחירה את המאפיין הדבר לא

 הסובייטית .האשה החבוד,; הוסיפה .כן,״
 מעשי״ מיני לכל דקוקד. אימה היא התבגרה.

 ולחברה לעצמה להוכיח כרי וגבורה הפגנה
עכשיו אנחנו לגבר. שוות זכויות בעלת שהיא

חפי
וטביבג

 אדיי גשיז־ח החדים ח^ולחח
׳ ה ר £ \ /  אתרי רעמה, עליזות שופעת /

ה ארץ למען בחתגדכית עבודה שעות 18
 השנתי. המנוחה ביום הנבנה, סוציאליזם

 נסאשה, החברה את שכמם על נושאים הם
ה שעות 1642ש־ וחייכנית, וורודת־לחיים

ב גרעו לא האחרון בשבוע שלה עבודה
 והעממי- השרשי הבריא, מיופיה מאומה

 של חזה על לאיטה מטפסת המצלמה כפרי.
 מדל- 32 מאחורי בו להבחין שקשה גסאשה,

 מארכס־ בתמונות שטות המק מבריקות ליות
 אחת על האיום. לנין־סטאלין־איוואן אנגלס,

. . התמונה מחוקה המדליות מס נטאשה .
 אל מהפבניח, בתרעומת שוקק, במבט תכלת

 לתמונת מתחת מבוייש העומד וואסיליי,
 לשאת מעז הוא אין מאלנקוב. של הענק

 רק אסף האחרון בשבוע כי אליה׳ עיניו את
. עלובות שעות־עבודה 1499  .״ .
 גלילי, לילי שנים שלוש לפני כתבה כך

ועל הסובייסי הסרט על שלה בפארודיה

- מון עזייס מאת ־

לבאל טיסלה
כבר בנשפים אך שים.

וח שמיות לובשות רוסיה נשי
 השלו־ שנות של מהאופנה ליפות

זו. כמו מודרניות שמלות נראות

 תיארתי גם בערך, כך, הסובייטית. האשד,
 לי חיכתה האלמונית. נסאשה את לעצמי

 את פגשתי כאשר מאד, גדולה הפתעה
בחיים. נסאשה
 קורא-ם חבריה אולם נטאליה. בעצם שמה

 הסרסים גיבורות כמו בדיוק נטאשה, לה
 היתד, א ה בייטים. הס. הפסריוסיים והשירים

 וחולצת־ כחולים קצרים מכנסיים לבושה
גופר, אל היטב הדוקה בח׳לה, התעמלות

 לנין באיצטדיון התקיימה הפגישה החטוב•
 ממדרגות אחת על ישבה ונטאליה במוסקבה

 המתינה הצופים, לקהל המיועדות הבטון
 בתרגילי המיגרש על להופיע תורה שיגיע

המוניים. התעמלות
 ניערה פעם ומדי ביישנית נראתה לא היא

 של בתנועת־חינחון הזהוב שערה רעמת את
ב אצלנו אפילו יפה. שהיא היודעת אשה

בכל במיוחד מדקדקים אין בה ישראל,

חאמנית
הטיפול מסגרת

 אופירה בלהקת זמרת היא סוגריטה
 ובי למדי גבוהה משכורתה מוסקגאית.

מניגףור. גם היא מקבלת היופי בסבון

הסוב״ו האשה

תמיד• וסלסוד מניקיון־ אומנה,


