
 מחו״ל הצעירות הנציגות בין שררה עזה תחרותהדוום־אמויקאית
 ניצחו ובה בקונגרס, הישראליות הדיילות לבין

 האורחות הצליחו לא המקומי, מהיופי מתפעלים מחו״ל האורחים בעוד הישראליות,
בדיונים. זעיר חלק נטלו בתמונה, הדרוס־אמריקאית כמו הישראלים, אח למצוא

ן  היהודי הקונגרס נשיא של ם יניד: ;
 ראש־עי- של גולדמן, נחום העולמי, <
הברי הלורד ושל קולק טדי ירושלים ריית

בתד בחוריהן התרוצצו מלייסטר, ג׳נר טי
 המשעממים הנאומים למרות והנאה. המה

 שאר כל וכן השלושה ישבו והארוכים,
 לרטון מבלי הבמה, על החשובים האישים

בחוסר־מנוחה. בכיסאותיהם לזוע ומבלי
 צירי מאות לכל כמו אלה, לשלושה

 השבוע שננעל העולמי היהודי הקונגרס
 להתבונן :מלאה תעסוקה היתד. בירושלים,1

 הקונגרס, את קישטו אשר החתיכות בשלל
 עוד כי ושיכנעו רב, צבע לו הוסיפו

תיקוותנו. אבדה לא
 ד,בלוג- והנמוכות, הגבוהות — החתיכות

 או הגולש השיער בעלות והשחורות, דיות
 הטיבות לשתי התחלקו הנערית, התיספורת

 בעיניים באלו אלו התבוננו אשר עיקריות
שיי היו הראשונה לחטיבה קינאה. מלאות

צירות שהיו אלה המיובאות, החתיכות כות

ג האוסטרלית ״
 הקונגרס. יפהפיות מבין ביותר הגבוהה
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ב זכתה כהן ליאורה
 בקרב מרובה הצלחה

 למרות הגדולות, עיניה בזכות הצירים
ברישול לבושה כשהיא בקוויים שי-ופיעה

 ונשות ידידות או הקונגרס של רישמיות
 טהרת על היתד, השנייה החטיבה הצירים.

 אשר הנאוות, ירושלים בנות הישראליות,
 בדיילות, הקונגרס הנהלת על־ידי גוייסו

 ובעיקר הנכבדים, לצירים לעזור שתפקידן
היהו של עיניהם את לשטוף מוקד לשמש

העולם. רחבי מכל הטובים דים

 תרומה
בילוי תמורת

* ת * כ ת ל פיו ה פ  היתד, הקונגרס של הי
 איש אשר רותי, שובל. רותי ספק ללא (ש)
 בלהט אחריה שחיזרו הצירים כל מבין

 ,18מ* יותר בת שהיא להאמין הסבים לא
 החיזור ההל בו ברגע ׳לספר, התגאתה

 ילדים. לשני אם היא כי מדי, רציני להיות
 והצירים עזר, לא זה גילוי גם כאשר

 הר,זי על בתוקף לעמוד הוסיפו המכובדים
 גילתה לארוחודערב, או ■ל״דרינק״ מנד,
 סגן־אלוף שהוא בעל לה יש קלף: עוד

סגן- האמריקאים, לגבי קרבית. ביחידה

תיקהתנו: אבדה לא עוד

ת כו תי ח  ה
העו היהודיות

השופטים חנו
£ולק  ,טד (מימין), מלייסטר

(מחזיק, גולדמן נחום

 הבמה על החשובים האישים שלושת
 ג־נר הלנרד העולמי, היהודי בקונגרס

 הקונגרס ונשיא ירושלים, עיריית ראש
שופטים לחבר יותר דמו בידו), אדומה

 מ מלכות־יופי בתחרות
 החתיכו גודש את ניהס

 הממו הנאומים למתת
הוכי הקונגרס אולמות




