
מדומם^1מצב־דוח
מצל עם משתעשעת ראובן עדה
 ,,אגד״ שהעמיד באוטובוס מה,

לנ להסיען בדי המלבות, לרשות
 המלבות וחזרה. כירושלים ש!?

 בל משך ושרו משמחה השתוללו
בציבור. שירה הממושבת, הנסיעה

 כרי- בין הניצבת הולילנד, בריכת את יפות
בקריאות־שימחה. פרצו המרהיבים, הדשא
 שהן הבנות הוכיחו ספורות דקות תוך
 את בחיפזון לבשו הן מלכות־מים: באמת

 אלסטקס, חברת להם שהעניקה בגדי־הים
מי־הבריכה. לתוך גדול אחד כבליל קפצו

 באמת פיקח לרנר יהודה מפקח־מישנה
 הכל עושים כשאנשיו טובה, ברוח הנעשה, על
 ללא עצמם שמצאו השוטרים, לעזור. כדי

עי חיש־קל מצאו מפגינים, בהיעדר מלאכה,
 ההלבשה, בחדר סובבו הם אחר: אבירי סוק

 להן הביאו רוכסנים, לסגור למלכות עזרו
 במדים. כג׳נטלמנים נהגו — ובכלל חפצים,

★ ★ ★
*  מטו־ מצב־רות הכנות נתקפו נש!? ף

 לא ושירים ריקודים כאלה באמת. רף
מזמן. הולילנד מלון שמע

 השנייה הסגנית נויזר, אודי של אביה
 זו היתד, לבתו. מאוד דאג למלכת־המים,

 בתחילה לבדה. הראשונות מנסיעותיה אחת
 תבייש לא שבתו בטוח בבית, ממנה נפרד

 נתקף יותר מאוחר בשלב אבל הפירמה. את
 — ספיישל לקח עצבנות, אודי של אביה
הזוהרת. בתו את מצא שם לירושלים, ונסע
ה גורן, שרה ועל אודי על המלכה, על

 שלא צלמי־החוץ, עטו הראשונה, סגנית
ב פנייך את תראי ״כבר מלהבזיק. פסקו
 הבטיח בינלאומיים,״ שערים וכמה כמה
לשרה. הצלמים אחד

 בנשף אחרת• הפתעה ציפתה גורן לשרה
 מאוכזבת כמובן, שרר,׳לה, היתר, הבחירה
ל רק אלא למלכה ניבחרה שלא במיקצת

שעון. מאביה ביקשה כפיצוי סגנית.
 הוא טיסו. סוכנות למנהל נודע הדבר

נוס שתיים כשבידו ,לנשף־ד,מתנות הופיע
 שמואל המנחה, בשביל יפה גבר שעון פות:

לשרה. — יקר־מציאות ושעון שי,
 בחסות שנערך המטורף, הנשף נמשך וכך
הלי לשעות עד גולדסטאר־גולדסאן, חברת

 ויתר המלכות עלו באחת המאוחרות. לה
 לאוטובוס מאושרות, אך עייפות היפהפיות,

תל־אביבה. וחזרו הזמן כל להן שחיכה

ב בי ח הסרטה חדש: ת
 מסרטה זוהי .8!*11 * 80^611 של 440 במסרטה זכתה טלי המלבה

 את אוטומאטית המווסתת אופטרונית עין :תכונות בבמה המצטיינת
מהירויות. ושתי מיוחדים, אפקטים ליצירת מיבני מנגנון האור, במות

אוודין
 נילוותה מתל-אביב הידוע ליופי הסאלון בעלת

 להופעה-בנשף. אותן להבין כדי המלכות, אל
 טלי מלבת־המים, עם נראית היא בתמונה
להופעה. שיתאים האיפור את בוחרת פרידמן,

אנטה
 א,? הצטרפה מתל-אכיב לתיסרוקות הסאלון בעלת
 שלוש של צוות עם יחד שיירת-המלכות, אל היא,

 של מתלתלי־הזהב מתפעלת נראית היא ספריות.
הנש,?. התחלת לפני נויזר, אודי השנייה, הסגנית

לשיזוף הדאגה
 מקפידה פרידמן, טלי מלבת-המים,

 השיזו!? קרם לידה יימצא שתמיד
 לאסטר׳/ ״ברונז ״רבלון״, של הפילאי

שלה. השיזזץ? סוד אומרת, היא - שהוא
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