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סטריפ להקת בראש חזרה - לצרפת וירדה

ב בקושי אותו הותירה וגרביו, נעליו
מופשלים. ובמכנסיים תחתוניו

 אימפריאליסטית־תוקפ־ לפעילות האחראית
האחר היתד. זו נית־בעלת־נטיות־התפשטות

 בקה־בלו־ ווקה החשפניות, ללהקת אית
 אין למהדרין. כשרה יהודיה צעירה קווה,
 ובין הבמה על זו, פעילותה שעקב ספק

 רבה בתשומת־לב הפעם דוקר, תזכה הקהל,
בארץ. הקודם בביקורה מאשר יותר

מ עדיין היתד, בישראל הקודם בביקורה

 כל־כך היה לא שהפרופיסור ללמוד ניתן זו
 הקידמה. שוחר הסוציאליזם מעולם מרוצה
 ״ישראל לו. הספיקה בארץ שנה חצי ואכן,
 למפתיע, צחה בעברית הסביר עלי,״ קטנה

פרמה. וירד משפחתו, את נטל
 שבע לפני לפריז, המשפחה הגיעה כאשר

שה בעוד .15 בת דוקר, היתד, שנים,
הסתוב במקצועותיהם, התבססו והאם אב
באפס״מעשה. ברחובות הילדה בה

אותה הרואה שכל כפי רב. זמן לא אולם

 היה בדוקה מצא שהוא מה מחלה. למיקרה
מתפשטת. כשהיא ביחוד — ברור די כן גם

הקונבנציונ העשירים נכסיה מלבד אלא
 שנה תוך יהודי. ראש גם לדוקה היה ליים

 להקת למנהלת 16ה־ בת הצעירונת הפכה
ל ההוכחה סכסיבל. דוקר! בשם חשפניות
ה למסמר היתד. הקבוצה הרבה: הצלחתה
הפריזאי. בלידו תוכניות

 להזכיר מותר אם — דוקר, של יד־ימינה
בר־ מוירה היא — זד, עדין בתחום ידיים

 עצמה מרגישה (מימין) זוקהבבית
 נדוי לאחר לביתו שחזר כמי

 מוירה, סגניתה בחברת נרגילה מעשנת וים,
לישראל. הגיען עס השתיים שקלטו נוהג

שרה החשטיות להקת את גוביוה ווקה(למעלה) נינו: - חצות של קאובוי
ר ש ע, א י ג  האחרון, במוצאי־שבת ה
רעיי עם יחד — מאשקלון לוי פינקו

עוב הם בו המפעל עובדי ועד וחברי תו
 חשב זורבה, היפואי למועדון־הלילה דים

חשפ בהופעת לחזות הולך שהוא לתומו
 שבמשך דעתו על כלל עלה לא חדשה. נות

בעל־כורחו. למשתתף מצופה ייהפך הערב
ה קבוצת שאירע. מד, בדיוק זה אולם

 הנדהם, פינקו על פשטה העליזות חשפניות
כולל ראש, ועד רגל מכף אותו הפשיטה

 היא בחשפנות. להופיע כדי לגיל תחת
כ לפני מרוסיה הוריד, עם לארץ הגיעה
 פרופיסור, היה שהאב מאחר שנים. שמונה
 ידעו לא עוד הילדה ועל שחקנית, האמא

 החליטה סטריפטיז, כוכבת תהיה שהיא אז
 משפחת של שמקומה היהודית הסוכנות
בקיבוץ. דווקא מברית־המועצות העולים
 ״בשביל שונה. היתד, דוקר, של אביה דעת

 ״כדי שאל. אחד?״ סוציאליזם עזבנו זה
מהערה שניי״ לסוציאליזם אותנו שיכניסו

 בגיל כבר נראתה היא להאמין, יכול כיום
ש עובדה מגילה. מפותחת יותר הרבה 15

כא לאמרגנה, מאז שהפך האיש את הניאה
לח ד,סיינה, ליד לראשונה אותה ראה שר
ש חכם איש של קריאתו על תוכי כמו זור
״מצאתי.״ באמבטיה: ישב

 למדי: פשוט היה חיפש שהוא ה
וחשפניות בדרניות לרקדניות, מחליפות


