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 בתחרות סוניות מועמדות

׳74 המים מלכת תואר על
המוע לשורת השבוע התווספו חדשות יפהפיות שלוש

.1974 לשנת מלכת־המים לתואר מדות
 שחור שיער בעלת יפהפייה היא 18ה־ בת ־שוקי לאה

הלו ירוחם. ותושבת שבמרוקו, קזבלנקה ילידת ארוך,
 רבות שעות ומבלה לסרטים, משוגעת מהנגב הקטנה ליטה

הגדו בעיר לחיות הוא ביותר הגדול חלומה בחלומות.
שכמו מבילויים וליהנות יפות, שמלות לעצמה לרכוש לה,
הקטנה. בעיירתה בנמצא אין תם

ירושלמית, היא לעומתה, ),1.74( התמירה פת קלרית
 מגוונים שלה והפעילות העניין שתחומי נערה ,20 בת

 ומישחק, ריקוד למדה אמנותי, טיפוס היא קלרית ביותר.
הירו החאן של הצגות בכמה כבר השתתפה ואפילו
 שירטוט, גם למדה היא ללימודי־האמנות נוסף שלמי.

בוטיק. לפתוח הוא האמיתי חלומה אבל

וירח־דבש חופה
 תופענה בהם ירח־הדבש, בגדי לכלות• המפואר אמבר

 ברזין, רחל האופנאית על־ידי עוצבו לתואר, המועמדות
 המותאם המיוחד, האיפור ביבה. הבוטיק־לצעירות בעלת
 על־ למועמדות הוענק ועונות־השנה, מזג־האוויר לתנאי

רובינשטיין. הלנה הידועה, חברת־התמרוקים ידי

 שושני עליזה היא השבוע של החיפאית הנציגה
 אפרו תיסרוקת בעלת היא עליזה .20ה־ בת ),1.72(

לבורנ היא אכסוטית. והופעה ענקיות עיניים מתולתלת,
 שהיופי בחיל־האוויר, סמלת במיקצועה, ■תעשייתית טית

 שבע לה יש עובדה, בת. אל מבת במישפחתה עובר
 עליזה של תחביבה מרעותה. יפה אחת שכל אחיות,

 כך לשם לחו״ל. לנסוע וחלומה סוסים, על רכיבה הוא
רצי בחורה היא עליזה זה לכל נוסף כסף. אוספת היא
 הזמרת ג׳ז. ומוסיקת ספרים, לקרוא אוהבת ומסוגרת, נית

קינג. קארול היא ביותר עליה האהובה

וזוהו־

 1 מלכת־ לתואר המועמדות
 1 בבגדי־יס תופענה המיס

 1 בגדי־הים גוטקס. חברת של
 1 מוצעים גוטקס של והחוף

 1 מקום בכל כמעט למכירה
 1 ה־ ארצות כולל — בעולם

הן בשערן מיזרח־הרחוק.
1 אריק. בובות עם בתמונה וולה. חברת בתכשירי מטפלות
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