
בעי ממש בלעו השלושה קונגרס. לנשיאות אשר
 עייפות סימני כל גילנ ולא באולם, שהסתובבו ית

 את שמילאו הרבות הבחורות והמייגעים. שכיס
ישראל. לעס תיקווה אבדה לא עדיין כי שוב זו

 ממל־ אחת כשל שם הנושאת (למעלה), זמיר ירי
 הדיילות אחת היתה ישראל, של לשעבר ות־־היופי

מהאמריקאיס. פחדה (מימין) הבלונדית אתי

 רותי ספק כל ללא היתה הקונגרס של היפהפיות מלכתהמלכה
 כאס התגלתה הצעירה, חזותה למרות אשר שובל,
בצה״ל. קרבית ביחידה סגן־אלוף של :אשתו

ה  היתו הודו, ילידת רמבאום, לינדה ה1ך ה
י י יי יי■  שאו לדירה לחזור מדי־לילה ממהרת י

דו״ח. להן למסור צעירות, שתי עם מחלקת היא תה

החובבת
 היתה מטה)

הצעירה לה,

 התימניה חובב יעל
ל בתמונה (ימנית

 למע־ האטרקציות. אחת
בקונגרס. ביתר האלגנטית

 אפילו ואז, קולונל. זהו :סתם לא זח אלוף
נסוגו. ביותר האמיצים

 שונה בצורה אך חתי, כמו כימעט יפה
 היא לינדה רמבאום. לינדה היתה לחלוטין,

 בעלת הודי, ממוצא ירושלמית סטודנטית
 ובעלת שמנמונת גדולות, חומות עיניים
 הדיונים עניינו לא לינדה את גולש. שיער

 אם ילא ואפילו הציונית, התנועה עתיד על
לינדה הקונגרס. כנשיא שוב ייבחר גולדמן
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החתיכות. עם בשער לבדוק מונתה אשר

 היהודי היופי את רק לא בקונגרס ייצגה
 חברות, שתי גם אלא הרחוק, מהמיזרח
נש אשר בירושלים, לדירה ישלה שותפות

 מדי־ לדירה לינדה כשחזרה בבית. ארו
 מעוררי־קינ־ סיפורים באמתחתה היו ערב,

 את ריתקו ואלה הקונגרס, צעירי על אה
ארו לילה שעות משך הרווקות ידידותיה

 ■לבנייני לינדה מגיעה היתד, למחרת כות,
 ואז, מחוסר־שי׳נה. אדומות כשעיניה האומה

 מקורה כי המתעניינים לצירים ספרי לכי
בסי אלא סוער, בבילוי לא העייפות של
החברות. של הסקרנות יצר פוק

 אחת היתד, האוסטרלית מרין סילבנה
 ללא היתד״ היא הקונגרס. של האטרקציות

אפי גבוהה ביותר, התמירה הבחורה ספק,
 סילבנה של גובהה הגברים. ממרבית לו

 באוסטרליה שהתעניין מי כל את אליו משך
קינג־סייז. ובבחוריות

 האורחים בפני קפטה מירד, כשהוצגה
)28 בעמוד (המשך

הכבושה
״הכבושה,״ פירושו

 הסבירה קפטה
 שם־מישפחתת

שמורה. היתה

ק. גנוה
אותה שליווה אחר

 זב היפה, הצעירה
 מ־ זה, לכינוי תה
קיסינג׳ר. של כפילו
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