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המוסכים קירות על מתנוססתהמסעירה הנוזה
בלונדית יפהפיה הארץ: ברחבי ________
לרכב. מצת בידה ומחזיקה העליון גופה בפלג מעורטלת מלאך, פני בעלת

 את מכבר לא שסיימה ,18 בת צעירה החיפאית, גרניט איריס זוהי
 הראשון הצילום זה דוגמנית־צילום. להיות והחליטה לימודי״התיכון

סלמנוביץ. אודי הצלם על־ידי רותם בסטודיו צולמה היא שעשתה.

ה־ את שהחלה איריס, יהסביר: המחיר
כדוגמ שלה קאריירה

צילום״ עבור דולר $00 של מחיר כשגבתה נית,

 הדוגמניות. בשוק התחרות על יודעת שלה, כרזה
ש בכך לה די המחיר. על מתווכחת איננה איריס

עצמה. את להוכיח רוצה היא כל קודם סביר. יהיה

 בסרט לשחק לה הציעו לאחרונה
 בארץ במחתרות העוסק הפטריוט,

חיפ הסרט של המפיקים .1946 בשנת
 ומצאו אירופית, הנראית צעירה שו

 שתצטרך יודעת היא מתאימה. שאירים
 מפריע לא זה אבל בסרט, להתערטל

 שלב באיזה מתכוונת, גם היא לה.
בלונדון. מישחק ללמוד בעתיד,

 יפה חתיכה, שהיא יודעת איריס
 מביטה היא בה, מביט גבר אם ומושכת.

 מבוכה בלי בעיניים, ישר בחזרה, בו
שבה. הפתיחות של הצד זה בושה, ובלי

לה קשה חברות. לה אין מאידך, אך,

 כחולות, עיניה 71־11ך
^ קטנטן, אפה 11^1.

ברכות. נופל ושיערה חושני פיה

 היא גברים עם נשים. עם קשר ליצור
טוב. יותר הרבה מסתדרת
 איריס נוסעת אחדים שבועות בעוד

שבגר בדיסלדורף ידיד אל לחודשיים,
 לעצמה נותנת שהיא המתנה זאת מניה.
1 גלזן אורנה לצבא• גיוסה לפני

שלים ך*  ביקש ירו
דוברת ■*1

 הקפאת בנושא המצב מה
 יכול היה לא קופת־חולים, של

ב שהיא מכיוון מהדוברת, תשובה
 בקופת־ השעה באותה היתה עצמה
היא. מסיד, מצב את לברר כדי חולים.

★  ★  ★

לוחמות שיח
ב ך* אבי  מודעת צעיר פירסם תל־
 לחברתו-שגוייסה בחרוזים ברכה ^

 ״ילדה כי ברבים הודיע שבה לצה״ל,
 ענת / מפוארת למישפחה בת נהדרת,

 ממנד^ ביקש ובה העם:״ לשירות — רם
 .2 בחמש! כשקמים להתייאש, לא .1

 .3 בשבתות. כשנשארים לבכות, לא
מ לשירותה, הוא, כי אסור, טרמפים

סור.
* * *

הנמר הגיחוש
לן ^ גו ד אוו  הטרקטוריסט גילה נ
 נילווה לאחרונה כי הקיבוץ, של ^

 דורס, (עוף חיוואי בוקר מדי אליו
 טרפו שם על הארמית, מן נלקח ששמו

 התלמים אחרי העוקב הנחש), המועדף,
 הנחשים על עט חורש, הוא שאותם

אותם. וטורף בתלמים הנחשפים

★ ★ ★

1 פטישים ברי רק
ע ^ ב ש ר־ א  מ־ בית־בושת זכה ב
 כי וזאת ״הנגריה״, בכינוי קומי ^

 לחכות מעדיפות בעיר היצאניות
 שבמרכז הנגרים, ברחוב ללקוחותיהן

העיר.
★  ★  ★

יבשו
 מחלקת־פרט ראש הורה צה״ל ^
 ן שתיית איסור על כודדארם באגף ^

 במית־ אלכוהוליים משקאות וצריכת
 אלכוהול שתיית כי בנימוק צה״ל, קני

 זאת אם ואפילו התיפקוד ברמת פוגעת
 חישוביו, שלפי מכיוון, בירה, פחית רק

 פחיות בשתי המצויה האלכוהול כמות
 ויסקי: שבכוסית לזו מקבילה בירה
אחת.

* ★ *
הרץ

ארנבים למרחקים
 היא כי טריה, כלה גילתה נתניה ן*

 באר־ טיול בעת חתנה את מצאה
כתו לברר ביקשה כאשר צות־הברית,

 נועל הוא כי ראתה מעובר־אורח, בת
 לא ישראל, מתוצרת נעלי־התעמלות

 שהובילה בשיחה, עימו לפתוח חששה
לחופה. לבסוף, אותה,

★ ★ ★
בנח
רב־לאומי

 ה־| מיפעל החל העמק מישמר *1
 בעזרת לייצר, המקומי פלסטיקה ^

 מהודרים,! מושבי״אסלה יפאני, רובוט
 תקן לפי במיוחד, מעולה גימור בעלי

 וצרפת. לגרמניה יצוא לשם בריטי,
★ ★ ★

האופציות כל
 ק המישטרה פרצה באר־שבע ^

 המקום כי גילתה רירת־מגורים,
 הוד שחבריו מוערון־קלפנים, משמש

 שולחנות־ על שקלים מיליוני זיקו
 דולא־| של ניכרות וכמויות המישחק,

 של במיטבח: בתנור־האפיה — רים
 של בתא־ההקפאה — ירדניים דינרים

 1— גרמניים מארקים של המקרה
 צרפתיים פרנקים ושל לשטיח: מתחת

דלת־הכניסה. משקוף חלל בתוך —
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