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 שמכבי כך על לעלוז יכולות היו הן שגם
 לוליא וארזה, מובילג׳ירג׳י את גם האכילה
 חוגגים איך הפרוע, בדמיונן לעצמן תיארו

בבלגראד. המאורע את בעליהן
 הם גברים אבל ספורטאים־ספורטאים, כי

 הם שכאשר מוכיח והניסיון גברים, רק
 להם ויש גדולים בעדרים ביחד נמצאים
 ביותר הטובה הדרך להתפרקות, נתונים
חתיכות. בחברת זה את לעשות

 בבלגראד. השם, ברוך חסרו, לא וחתיכות
 שמאחרי הנערות על התיאורים לכל בניגוד

 בדרך מצטיירים שהם כפי מסך־הברזל,
 הן היוגוסלביות אמריקאים, בסרטים כלל

הבחינות. מכל לעניין, בחורות
 סר- ללבוש מזמן הפסיקו היוגוסלביות

 זאת לעומת ומטפחות־ראש. בלי־עבודה
 לא או אליהן, הגיעה טרם הזרוקות אופנת
לבו כשהן נראות, שהן כך אצלן. נתפסה

 מבכל פחות לא ומטופחות אלגנטיות שות׳
 שלהן התלבושות אחרת. אירופית מדינה

שי מה כל מבליטות אך אומנם, צנועות
צריך.
 שאי- ,נורמליות לא יפהפיות ביניהן יש

 כשהן הראש את אחריהן להסב שלא אפשר
 ו- אדיבות חייכניות, והן ברחוב. חולפות
הישרא הפריכה מאשר יותר הרבה לבביות

המצוייה. לית

 אחת דיקיץ/ שדאנהשלגיה
 המפורסמות הדוגמניות

ב הצילום. למען ירו חשפה ביוגוסלביה
ביריד. וחברותיה שז׳אנה למעלה תמונה
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״סקודה של הנערה
 מתוצרת המכוניות — ה״סקודות״ גס

על יושבת ארנה הדוגמנית :בתמונה

 לה ״יש : בארץ לומר נוהגים היו פעם ״
 השתנו בינתיים אבל סקודה״. של גוף

 אותן. המציגות מזרח־אירופה נערות וגם צ׳כיה
בבלגראד. שנערך המכוניות ביריד סקודה גבי

הישר הפלישה נערכה בו בשבוע בדיוק
 מכוניות יריד בה נערך לבלגראד אלית

 מאשר פחות לא משך הוא בינלאומי.
 כל לא אירופה. אליפות על הגמר משחק

ה שפע בשל כמו המכוניות בגלל כך
בו. שרוכזו היוגוסלביות יפהפיות

 והנציגות המדגימות המארחות, אלה היו
רחבי מכל שרוכזו המכוניות, חברות של

ס י פי  או פחות ישראליות, נשיים ל
 בית־ כל עם כך כל צהלו לא יותר,

 מכבי קבוצת של זכייתה בשמחת ישראל
 לאלופות בכדורסל אירופה בגביע תל-אביב

שבועיים. לפני בבלגראד,
 היו לא שהן להניח טובות סיבות יש

 לצאת כדי לרחובות שנשפכו ההמונים בין
אושרם. את ולהפגין מעורם
 אלפיים אותם של נשותיהם אלה היו

 ללוות שטסו מכבי, של שרופים אוהדים
ייתכן בבלגראד. האריות לגוב אליליהם את

 ״תיירים צחקה, מפני,״ פחדו הם ״אבל אירופה. בגביע תל־אביב מכבי י1 / 1141* זכתה בו בשבוע ישראלים לפגוש הירבתה הירוקות העיניים בעלת ך|ךן1י1 1\1
 בצניעות, אומנם לבושות היגומלביות ופתוחים.״ חופשיים יותר הרבה הם אחרות ממדינות

 תכשירי בעזרת שלהן העצמי הטיפוח תודעת זאת לעומת שצריך. מה כל מבליטות אך
כבד. באיפור פניהן את לאפר מרבות והן מאוד מפותחת היא הקוסמטיקה,
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 מדיווח ואו ג בבר
 היוגוסרניוח וניר

 לשווא שהמתינו
 מלב■ ונוווסרנ■
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