
הסוניות המועמדות

דינר מלכה

 שאתה השפר כאימרות המחשה ך*
 טיפשעשרה בת של מפיה לשמוע עשוי ^

 בת מבתך מקבל שאתה בתשובות בימינו,
מהגן הארבע בת שמביאה ובקללות התשע,

 מרענן. חידוש היא דינר מלכה —
מלכת־המים לתחרות 5 מספר המועמדת

 חצי מזה ונשואה 20 בת כבר אמנם היא
 כשהיא להסמיק עדיין מסוגלת אבל — שנה

 שומעת כשהיא לדבר שלא מחמאה. מקבלת
גסה. מילה

 או לים לבדה ללכת מתביישת גם היא
 ואם אותה. רואים שאתם כמו לבריכה,

להצט יכול לא באגד, העובד שלמה, בעלה
אמה את לעצמה מדביקה היא אליה, רף
בבית. נשארת או —

 אמא׳לה, של כזו טובה ילדה בקיצור
 שריד נשאר שעדיין תאמינו שלא ככל

 ביקשה היא לתחרות לגשת אפילו זה. לגזע
מהבעל. רשות קודם

* * *  לפני לארץ עלתה פולין, ילידת יא ך■*
ירו עיניים באשקלון. גרה שנה, 181 1

יפה ס״מ. 170 שחור, שיער ירוקות, קות,
אידיש; צרפתית, דוברת דוגמנית, פייה,

לבו היפהפיה מלכהבוברלה.'׳יי ** *
 החדיש הים בבגד שה

אותה. ההולם ברברלה — גוטקס חברת של

 כדי בדוגמנית, לבחור רובינשטיין הלנה חברת צריכה היתה לואירוק ירוק
הרבה. לחפש צריכה היתה לא החדישים, מוצריה את תציג שזו

כזה. אשר לתפקיד והחמורות הקפדניות הדרישות כל על בהחלט עונה היפהפיה דינר מלכה

1 ה 1* ?  כש־ תפארתה, בכל ובעלה מלכה ן
/ . / ו | ו  חילה. מוצרי במיטב נעזרת היא ן

משובחים. יופי בתכשירי רק משתמשת היא
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פלטשר. לאה תלמידת פולנית. וגם עברית.
 אוהבת היא כזו, טובה לילדה כיאות

 היא כנראה משם ספרים. לקרוא בעיקר
 קשוח בעידן לרומנטיקה, אהבתה את רכשה

 מימיכם. פגשתם לא כזה רומנטי טיפוס זה.
★ ★ ★

בעי־ דינר מלכה את שמייחד מה כל
 היא נשואה. שהיא העובדה היא קר 1\

 המים, מלכת לתחרות הראשונה המועמדת
 בסטאטוס לתחרות המתייצבת השנים. בכל
 פשוט מעולם יודעים. לא בעצם? מדוע כזה.

או נשואה. מועמדת כן לפני התייצבה לא
 בעיות עורר יצרה שמלכה התקדים לם

 התקנון של יסודית בדיקה מאוד. קצרות
 ומלכה — פסולה איננה שנשואה גילתה

התקבלה.
אפילו. ברבנות, מאשר קל יותר


