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בע״מ בטחון ציוד
כע״מ גולדמן מגן תוצרת משווקי

 :הפתיחה לרגל מציע
פלדה קופות ביתיות, כספות
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)71 מעמוד (המשך
 דבר, של בסופו הפכו, בערכה, המעיטו

 פעילויות לאותן רב־עוצמה מניע לכוח
 מכל בפומבי הכחישו קיומן שאת עצמן
וכל.

ש פ-סקי, ג׳ראלד משמש לכך דוגמה
 שכיהן בעת האמריקאי הציבור את הרגיע
 בתקופתם האמריקאי, שר־האוצר כעוזר

 לכתב פורד. וג׳ראלד ניכסון ריצ׳ארד של
 גילה, האמריקאי ״האוצר אמר: ניוז־ויק

ל ערבי כסף של מאסיבית חדירה ששום
 התרחשה.״ לא אמריקה
ה זה, פרסקי כי נתגלה, לימים והנה,

 בוושינגטון, עורכי־דין של מישרד מנהל
 לסעודיה ופינאנסי מישפטי יעוץ מספק

המופ בחוברת אחרות. ערביות ולמדינות
 כי עוד, נאמר ממשלת־ישראל מטעם צת

 של קבוצה מטעם כמתווך פעל זה אדם
לר שרצו ומכוויית, מסעודיה משקיעים

 במנהאטן, מרכזיים מלונות שלושה כוש
בסכומי־עתק. ניו־יורק,

 שחזר המרגל
מאיראן

 סוכני רשימת יחידי. אינו רסקי
פעו עימם המשתפים ואלה הערבים

 עושי־ של המי־ומי כרשימת נקראת לה,
 אלה, אישים בארצות־הברית. הכותרות

 את מנצלים הישראלית, התעמולה לטענת
ה את לקדם כדי יוקרתם ואת מעמדם

לקוחותי את ולשרת הערביים אינטרסים
 הם העולם'הערבי. מן פטרוניהם, או הם,

 של ״הכוכבים הישראלית בחוברת מכונים
 בין ביניהם, כלולים הבובות״. תיאטרון

: הבאים: האישים השאר,
 טכ־ מושל שהיה מי קונולי, *'דן •
ב שנזכר ניכסון, תחת ושר־האוצר סאס

 ושקול כחכם קיסינג׳ר הנרי זיכרונות
 ).2200 הזה העולם קטן, עולם מדור (ראה

 הריפובליקאי במינוי לזכות השואף קונולי,
הישרא בחוברת מוצג לנשיאות, כמועמד

 של ומישפטי פוליטי יועץ שהיה כמי לית
 שהיה בנק השאר, בין שכלל, סעודי, הון

לעיל). (ראה לאנס לברט קשור
 שהיה מי סימינגטון, פטיוארט •

 אוויריה, לענייני הנשיא ומזכיר סנאטור
 ר סעודים של כלכליים אינטרסים מייצג

 על המפקח שהיה מי ביניהם כווייתים,
הסעודיים. הביון שירותי

 יו״ר לשעבר פולכרייט, ויליאם •
 יועץ משמש חוץ, ליחסי הסנאט ועדת

 דולר אלף 25 החוברת, כלשון ״האוסף״,
 50ו־ הערביות הנסיכויות מן שנה מדי
מסעודיה. אלף
 שר- לשעבר קליפורד, קלארק •

 האוסף יועץ הוא גם האמריקאי, ההגנה
 מיל- מאלג׳יריה. דולר אלף 150 שנה כל
לאינ מישפטי יועץ משמש הוא זאת בד

סעודיים. טרסים
 לשעבר קלייגדיסט, ריצ׳ארד •

 אלף 120 שנד! כל אוסף הכללי, התובע
מאלג׳יריה. דולר
 לשעבר הבום הלמם, ריצ׳ארד •

 ארצו שגריר שהיד, ומי הסי־איי-אי של
ושו לאיראנים ייעוץ היום מספק באיראן,

 לייבוא־ מאריקאיודאיראנית בחברה תף
ייצוא.

 איש־מפתח לשעבר קלוז, ריימונד •
 הוא כיום במיזרח־התיכון. הסי־איי־אי של

 המלוכה למישפחת פינאנסי יועץ משמש
הסעסדית.

ץ י• ל ג תו ק׳  הסי־ איש לשעבר או
 לירדן. יועץ היום במיזרח־התיכון. איי־אי

ידועה. לא הכנסתו
 שר־ עוזר לשעבר דוטץ, פרדריק •
 ופי- מישפטי יועץ כיום האמריקאי. החוץ

 דולר אלף 200 שנה מדי האוסף נאנסי,
נפט. בענייני סעודי ייצוג בעבור
 שר־ עוזר שהיה הולטץ, לינודד 6
ב לאופ״ק היום מייעץ האמריקאי, החוץ
ה הקונגרס עם כ״יחסים המוגדר תחום

אמריקאי״.
 אף שהיה ארמסטרונג, ויליאם •
ה בחוברת מתואר שר־החוץ, עוזר הוא

בוושינג סעודיה של כ״העיניים ישראלית
טון״.

 הערבים של מילחמתם על
 על צ׳רץ׳, פרנק בסנאטור

 ועל אמריקה של עתידה
 של גורלה ייקבע שבו המקום
כהמיטך. — ישראל

דוגמנית להיות קו
רה עי צ נשאת עירום
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 הדוגמנית היתה גדול, צייר כל ^
 לצייר. הירבה שאותה עליו, האהובה *

בעו המוסיאונים בכל התלויות תמונותיה,
 של דוגמניתו ואלאדון, סוזאן של לם,

 לכל מוכרים פניה תווי את הפכו רנואר,
 קטן מיספר יש בארץ, גם ומבוגר. ילד
 עירום מודל המשמשות ונערות, נשים של

בעי מתמידות אינן רובן אך לציירים,
 גוף בעלות צעירות, נשים רובן זה. סוקן
להמ כדי לחמן את להרוויח המנסות נשי,
המו מרי, למשל היתד, כזו הלאה. שיך

 לציור, הגבוה בית־הספר של המפורסם דל
 והשאירה לאמריקה, אחד יום שנסעה

 למצוא מאוכזבים. ציירים הרבה מאחוריה
ברצי למיקצועה המתייחסת עירום, מודל
 הזכות על רבים כמעט שהציירים נות,

 שזו למצוא ועוד — ״לשבת״ להזמינה
 בלתי־מת־ הפתעה זוהי — 68 בת אשה

הדעת. על קבלת
 חלק נוטל הטוב, או האכזר הגורל,

 על שניחתה מהלומד, כל בסיפור. חשוב
 חיובי משהו במכוון, כאילו הביאה לוסי,
 בד,ת־ לוסי לקתה שנים, חמש לפני לטוב.

ב בעבודתה מלחץ כתוצאה קשה, קף־לב
 העבודה. את להפסיק נאלצה היא תופרת.

 בוקר נכנסה יותר, מאוחר חודשים שישה
 סיאני. רחל הציירת שכנתה, לביתה, אחד

 את ״האם הציירת, אותה שאלה ״לוסי,״
 לשבת ולבוא טובה, לי לעשות מוכנה

 כמודל?״. חברותי, כמה ובשביל בשבילי
 אך אמורים, דברים במה ידעה לא לוסי

 השכנה, לה נתנה לדגמן, כשגמרה הסכימה.
הישיבה. עבור תשלום להפתעתה,

 הציירת ממנה ביקשה שוב שבוע, אחרי
 ולפתע בכך, המשיכה לוסי ולדגמן. לבוא
נס והחלה בעבודה מעורבת עצמה מצאה
 להרפתקת יצאה כאילו בהתלהבות, חפת

חייה.
 בכיתה תלמידה כמו הייתי ״בתחילה,

 את למדה לאט, לאט לוסי. מספרת א׳,״
 הביתה, שבה וכשהיתה המיקצוע, סודות
 לעניין, להוסיף תוכל במה לחשוב נהגה
האמ עולם הישיבה. צורות את תגוון ואיך
 שהפכה לפני גם ללוסי זר היה לא נות

 כי־ וגילתה תיאטרון אהבה תמיד מודל.
 עבדה רבות שנים במשך לעיצוב. שרון

במצ לחברה־הגבוהה תילבושות כמעצבת
ולתי לעיצוב ונטייתד, כישרונה את ריים.

 שונים כובעים בתפירת ביטאה אטרון
ופר מלמלות תיתורות, בעלי ומעניינים

נו איתר, מביאה היא לדגמן בבואה חים.
 שרקמה ססגוניים וצעיפים בת־יענה צות

במו־ידיה.
 שאשתו לעובדה בעלה התייחס כיצד

 בתחילה ? דוגמנית־ציור הפכה 68ה- בת
 בבית- אשתו עבדה כאילו לכך התייחס

 ואמרו אותו, הרגיעו הציירים אך זונות.
 שעבודת בכך בטוח שיהיה שעל־מנת לו,

 לבוא אותו מזמינים הם כשרה, אשתו
 כמודל ולשבת להצטרף ואף עימם,

 ,ישב פעמיים בא הסכים. הוא ולהרוויח.
 פסק ומאז בולט, בחוסר־סבלנות כמודל
 ילדיה גם התנגדותו. את הסיר אך לבוא,

 כמודל עובדת אימם כי יודעים לוסי של
 האהבה בשפע חשו אף והם ציירים, של

 הציירים כל עליה שמרעיפים והרגש
 כי יודעים והם לה. רוחשים שהם והכבוד
 בה, הגלומות התכונות כל בזכות אימם,

דב ליצור רבים לציירים לגרום מצליחה
 והאווירה השראה היותה נפלאים. רים

 לציירים גורמים סביבה, יוצרת שהיא
 של דיוקנה לציורי תודות להפוך, רבים
 אי פשוט, בטוחה. מיסחרית הצלחה לוסי,

 שהם הציורים למראה אדיש להיות אפשר
ציירו.

המקוריות. היא ללוסי האופיינית התכונה
 היה שעשתה, מה וכל לה, שקרה מה כל

ב אמידה למישפחה כבת מקורי. תמיד
תור צרפת, מהונגריה, שמוצאה מצריים,

 לוסי רגילה היתה מצריים״ ולבסוף כיה,
מסוג ואורח־חיים פאר שפע, סביבה לראות

אר בגיל ממחלת־לב, אביה, כשנפטר נן.
 במצב המישפחה את הותיר וארבע, בעים

 ודאגה שהקדימה האם, מעורער. כלכלי
 והפכה תפירה, למדה המישפחה, לגורל

ב- נישאה לוסי, במצריים. תופרת־צמרת


