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 שבעיתוני בשמרנים אפילו חידוש, 1 ו

 ורבי־תפוצה, מכובדים שבועונים אירופה.
ב זה מתחרים המשפחה׳ לכל המיועדים

ו יותר נועזים עירום שערי בפירסום זה
 שחקניות של עירום תמונות בהחדרת

בעמודיהם. מדור לכל כמעט מפורסמות
 מהגדולים שכמה מוזר, זה היה כך משום

ה בשבועות פירסמו אירופה בשבועוני
 ידועה, בלתי צעירה של תמונה אחרונים

 חשוב, דבר שום כה עד למעשה עשתה שלא
 היתה, אבל חדשה. כל במרכז עמדה ולא

או גם לכלול טובה סיבה עיתונים, לאותם
לה יכלו הם : שלהם העירום במיצעד תה
לשעבר. צה״ל חיילת בתור אותה ציג

 השבועון אירופה, שבועוני גדול כתב וכך
 העירום תמונת את כשפירסם שטרן, הגרמני

 לשעבר ,22 בת האלר, ״דליה דליה: של
 שירותה אחרי מצאה לא בצה״ל, חיילת
 לחסל החליטה לכן במולדתה. מתאים עיסוק

לרו ולטוס הבינלאומי הקולנוע משבר את
 צילמו טובי־לב סרטים מפיקי ואכן, מא.

 לה קבעו ואף ראש עד רגל מכף אותה
תפקי אולם השניה.״ אקברג ״אניטה תואר

לבלונדית.״ נתנו לא הם דים
 בזכות שזכתה האלר, דליה אותה היא מי

ש בינלאומי, לפירסום שלה העירום תמונת
 למרות עליו, חולמות היו כוכבניות הרבה

י השורות בין המבצבץ הליגלוג
 המיליונרים

בהוצאות סייעו
התל החברה אל צנחה היפה ליה **

 כ־ שנים, כשלוש לפני הזוהרת אביבית !
 ה־ לפי נשארה, בו גיל — 22 בת שהיתה

 דווקא הגיעה לא היא היום. עד פירסומים,
כשנ בילתה שם מבריטניה, אלא מצה״ל,

 פספורט רהוטה, באנגלית הצטיידה ושם תיים
 משגעות, בלונדיות פיאות ומלתחת בריטי

בתל־אביב. החברה נשות קינאת את שעוררו
 שם הראל, כדליה עצמה את הציגה היא
ה שמה את להסתיר שנועד מובהק, צברי

 התגלגלה כיצד אזולאי. דליה — אמיתי
 תשובה אין כך על ז ללונדון אזולאי דליה

 בהזדמנויות סיפרה עצמה דליה מוסמכת.
נס מהן, אחת לפי שונות. גירסות שונות

סי לפי אנגלית. ללמוד כדי לאנגליה עה
 אחרי בדוגמנות, שם עסקה היא שני פור

סי בארץ. אותה גילה בריטי אופנה שיצרן
 כאילו סיפר מפיה, בא שלא אחר, פור

 חזרה בריטי, לאזרח בזמנו דליה נישאה
גירושיה. אחרי לארץ

 בדיסקוטקים שלה הבכורה הופעות אחרי
לי דליה הצליחה התל־אביבית, החברה של
 מעריצים של מבוטל לא חוג לעצמה צור

 נערת־ כל שלא תכונות, בה היו ומחזרים.
 למרות בהם. להתברך יכולה ישראלית זוהר

 ה־ של הרושם את יצרה ראשון שבמבט
 כאשת מתגלית היתה היא בלונדית־הפתיה,

 על כמעט לשוחח המסוגלת מרתקת, שיחה
 היא כישרון. רבה במידה בעולם נושא כל

ו נימוסים, בעלת הליכות, נעימת היתד,
 אותה מעלים מחזריה שכל נוספת תכונה

נדיר. טוב־לב. — נם על

הראל דליה לדוגמנית הפכה אזולאי דליה
כדליההאלר בעולם מתפרסמת היא ועתה

ד׳
 נרא-ת ה-א מלונדון. לארץ הגיעה בה בתקופה הראל דליה נראתה כן 1^1|1ח1|1ה □11

! ! תקופה במשך ידידה שהיה מרכוס, יואל העיתונאי של בחברתו כאן 1111 #1
ישראל.״ מדינת של גדולה פטריוטית גם ״היא דיה, מידי אחד עליה אמר טוב־ליבה,״ ״מלבד קצרה.

בעלתיהפיא הבלונדית

 שעשועים נעות
אביב חל־ של

 אקבוג אגינוח
י הישראלית!


