
₪ היפהפיות ז נעתרו ולא ־ כישו שר לתחרות חו

דונסק׳ סאון
״המכוערות״. מסיבת מארגני

 מאוחר לציבור. המוכרת תדמיתה את לשנות וחששה המצלמה, סירבה בארץ הוותיקות מהדוגמניות
 פרצופים סידרת לבצע ניאותה האווירה, כשהתחממה יותר, *י שדרשו כפי פניה את לעוות תחילה

והבוחנות. הביקורתיות בעיניים יותר להתחשב מבלי משעשעים, עדשות מול במישחעת מורגלת היא

ת ה׳אז צו רו

^ אמיר שלומית
 בתמונה למכביר. ״פרצופים״ ועשתה סיבה,
לשעבר. מלכת־יופי לביא, עירית ;למטה
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| 1ך '*115̂ י ן | נ0'  אולסי הענק הכדורסלן של הקבועה וחברתו ידועה דוגמנית ן
הגיע. אולי לראות הערב, כל הדלת לעבר מבטים הגניבה פרי, 1*-

חברות־למיקצוע. עם אותם לרקוד נאלצה ברירה שבלית הסוערים, בריקודיה בלטה היא

אין היתה: הראשונה מחשכה ף•
ב לרענן ניתן מד, וכי ן לחדש מה 1 י

 והכל נאמר כבר הכל דומה, שבו, תחום
וצו צבעים ובאלף והוראה, ניראה כבר
ומשונים? שונים רות

 — הכל להפתעת — הסתבר ובכל־זאת,
ב ואפילו השמש, תחת חדש יש שעדיין

והמשתת שהמשתתפים אף היופי. תחום
ש ואף מכבר, ומוכרים ידועים היו פות

האפ הרעיונות שכל היה נדמה בתחילה
הפתעה. לכולם ציפתה מוצו, כבר שריים

 שעבר, השבוע מערבי באחד קרה זה
 מיטב נאספו שאליו ביפו, רחב־ידיים בבית

מסח יופי מלא. בהרכב ישראל דוגמניות
 למים־ הגיעו הן העין. מלוא לכל שלט רר
 האופנד וזעקות בושם בענני המיוחד גש

ולל לראות כדי גלים־גלים, האחרונות,
 החדשה האיפור אופנת חידושי את מוד
 את העורכת רבלון, חברת־התמרוקים של

 חברת עם בשיתוף שלה החדש המיבצע
 פשוטה מסיבה זאת, וכל למשקאות. שטוק
ב עומדת החדשה האיפור אופנת :מאד
למיניו. היין ציבעי סימן
 הפירסו־ האמונה, בידו ניצח, הערב על
 קטלא- שאינו כמי הידוע דיין, משה מאי

 היופי ורזי למיסתרי הנוגע בכל קניא
 את לערוך החליט והוא ומרכיביו. הנשי

 בצורת עליו. הטובה ההומור כיד האירוע
 את המכיר דיין, בלתי־שיגרתית. תחרות

המת שהזוהר — עבודתן ואת הדוגמניות
 זיעה במאמץ, בדרך־כלל מלווה אליה לווה

 באמת שהן כפי להראותן ביקש והקרבה,
ה והחיוכים האיפור לתעתועי מעבר —

זוהרים.
המסלול, על עולות שהדוגמניות שעה
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