
 כשוזתיכה מחמאות. ויש מחמאות ש *
 לשריקת וזוכה בדיזנגוף עוברת צעירה

 זו — מיקצועי מיושב־קרנות ממושכת זאב
 די־ של הקרנות יושבי כי מחמאה, בהחלט

 שאינה למי לשרוק טורחים אינם זנגוף
 גאווה הכל, אחרי להם, יש לזה. ראויה

מקצועית.
 עולה כשהחתיכה היא אחר מסוג מחמאה

וזו יריבות, תריסר עם מתחרה הבמה, על
הנו האלפים קהל של ישירה בבחירה כה,
 דוידסקו, אירים הנכסף. בתואר במקום, כח

 הסגנית גיא, ובלהה ,1971ל- המים מלכת
 סוגי לשני בחייהן כבר זכו שלה, הראשונה

המחמאות.
מסוג למחמאה זכו הן שעבר, בשבוע

וסגניתה(משגאס
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היופי־ 1 בתעש״ו
 התארחו כאשר פחות, לא רצינית — נוסף

מעש אחד זה היה בירושלים. וולה, במפעל
 בעקבות אותן, שהציפו האירועים רות

והנסיכות. המלוכה בתוארי זכייתן
 לא ליפהפיות. מומחים הם המפעל עובדי

החל באחד אותן, לייצר עוזרים שהם רק
 השיער — היופי נושא של המרכזיים קים
יפה וסוקרים רואים גם שהם אלא —

 וניסויים, מחקרים במסגרת הרף, ללא פיות
המת המפעל, של המוצרים סידרת של

הרף. ללא ומתחדשת פתחת
היתה במפעל, ובלהה אירים ביקרו כאשר

 אלה ״שתי אחד: פה המפעל מומחי דעת
 השיער בעלת בתואר לזכות יכולות היו

בארץ.״ ביותר היפה
 לפרט סירבו לציון, ראוייה בדיסקרטיות

 איריס — חברתה על עולה מהשתיים מי
 הארוך השטיני השיער בעלת ,16ה־ בת

 של אשתו ,21ה־ בת בלהה או והמתולתל,
הבלונדי הרעמה בעלת לילד, ואם טייס
לפניה. מסביב כחילה המשתפכת נית

 מיכאל מלכותי. לאירוח זכו כאחד שתיהן
 אישית אותן נטל המפעל, מנהל בראון,
 של הייצור תהליכי את בפניהן גילה לידיו,

 יכולה שבעזרתן וולה, של מוצרי־השיער
כלו בראשה. בעייה כל על להתגבר אשה

לראשה. מסביב — מר
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לארו היפהפיות שתי הוזמנו מכן, לאחר
 המנהל בהשתתפות מפוארת, צהריים חת

המפעל. של הבכיר וצוות־העובדים

 פחות.• לא מלכותי היה הביקור של סיומו
 המלכה את בראון הציף וולה, הנהלת בשם

הור כבר השתיים מתנות. בשפע וסגניתה
 הזורם המתנות לזרם שנבחרו, מיום גלו׳

 אף נותרו הפעם, אולם כיוונים. מכל אליהן
פה. פעורות הן

 האירועים, לסידרת חביב סיום זה היה
המים. מלכת בחירת טקס את שהשלימו
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