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- עונלר־ו
 ש״ח 20 - ציפורניים הדבקת

מומחים ידי על מעולה באיכות
בארץ היחידי

 בסיטונות ציפורניים מכירת
 89 ג׳ורג׳ המלך רחוב תל־אביב,
 03־295318 טל.

03־284919

 מלא, ריהוט
 השרותים, כל

 שונים, גדלים
 לתקופות

וארוכות קצרות

£1 1 מ
 ולמלפות־יופי לדוגמניות רק לא

פלטשר לאה אולפן מיועד
אן הכרך של בליבו  ,50 אבן־גבירול ברחוב תל־אביב, הסו

 שוכן שבה ושקטה להפליא מטופחת חמד פינת מצוייה
ם החן, לטיפוח פלטשר, לאה גב' של האולפן  ויחסי נימוסי

הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות אנוש,
א כאילו בית־הספר של הדימוי למרות  רק נועד הו

 חתך הן מתלמידותיה 80ש־־? הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות
 אשה וכל חברה נשות פקידות, מורות, כמו: רגיל, ישראלי

 לא אולם ראש. ועד רגל מכף עצמי לשיפור השואפת ונערה
 גינוני נימוסים, ללמוד האשה על כי החיצוני החן בטיפוח די

א אלה כל ומתוך אנוש ויחסי חברה  עצמי בטחון רוכשת הי
ובמשפחה. בחברה בעבודה והערכה, הצלחה לה המקנה
ם לכך נוסף מי  התעמלות שיעורי האולפן במסגרת מתקיי

 והרזיה שרירים חיזוק לגוף, גמישות לעצב שמטרתם
 ולנשים לבנות מיועדים אלה תרגילים הרצויים. במקומות

גיל. בכל
סמכת המורה הינה פלטשר לאה הגב׳  בארץ היחידה המו

מקצועית. ודוגמנות החן טיפוח מקצועות את ללמד
 . סניפים. פלשטר לגבי אין
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 אנשים 2 מינימום

בדירה,
לילות 7 מינימום

 הנסיעות סוכני אצל הזמנות
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במדינה
)6 מעמוד (תמשך

 נוסף חובה אתר־ביקור קולק, טדי של
 הנסיך בלט יום, באותו יוליאנה של

 את שהביא המטוס את שהטיס ברנרד,
 העליזה. ברוחו ארצה, המלכותי הזוג

 מפקידות לאחת רמז שרמאנטי ::חיוך
 לבלוע עליו כי קולק של לישכתו

 מים. כוס לו והגישה מיהרה היא בדור.
 בכוס. ושוב בפקידה בכוס, הביט הנסיך

 .לא, בתדהמה. שאל הוא מים?" זה, .מה
 מיץ לי תני עלבון. ממש זה מים. לא

וודקה." לפחות או עגבניות,
 להשיג היה אי־אפשר עגבניות מיץ

 ירושלים, עיריית ראש של בלישכתו
 שותה אשתי .גם היתה. וודקה אבל

לקולק. הנסיך הודיע וודקה,״
 האחרונה התמונה היתה וזאת
 שקציני- לפני ראש־העיר, בלישכת
 הדלתות: את סגרו ההולנדיים הביטחון

 בכורסות־עור מתרווחים ומלכה נסיר
 מתוך שקופה וודקה לוגמים שחורות,

פשוטות. זכוכית כוסות
 ואפשר העייפות אולי הוודקה, אולי
 המלכה את הפכו — יחד שניהם

 מנומנמת. כמעט לרגועה, יוליאנה
 משכנות במיסעדה ׳לארוחת״הצהריים

 הגיעה היא הר״ציון, שמול שאננים,
 תמר של כתפיה על שעונה באיטיות,

טדי. של אשתו קולק,
 הכנתי ״כבר צנועה. ארוחה

 סימון גילה יותר," מפוארות ארוחות
 הכי .הארוחה המיסעדה. בעל פאר,

 כשז׳יס־ היתה אי־פעם שהכנו נחלה
 לשעבר) צרפת (נשיא קאר־ד׳סטאן

 ישראליים אישים והזמין בארץ, ביקר
 קר שטרי הארוחות לארוחת־צהריים.

צנועות." הן מזמין לק
לכ הצנועה הארוחה נראתה וכך

יוליאנה: של בודה
כפי ממולא אבוקדו ראשונה: מנה

השף. בנוסח רות
 בנוסח מדליון־עגל עיקרית: מנה

שאננים. מישכנות
 ברוטב תרד שורשי־לפת, תוספות:

בא מצופה תפוח־אדמה אגס קירש,
באוכמניות. לב־חסה סלט גוזים,

 בגרנד רפרפת־מנגו אחרונה: מנה
 חטיפי- קפה, סיפלון מארניה,
שוקולד.

ב יוגוסלוויה יוצאי נפגשים הסוכות,
מתחי הם הבוקר משעות בן־שמן. יער
 ומתל־אביב, מירושלים להגיע, לים

 וממושבים, שונים מקיבוצים מחיפה,
 את האחד לראות באים הם בשנה פעם

 אחרי ברטה נראית איך לבדוק השני,
 ששכל אחרי לשלמה קרה מה הניתוח,

 יש כבר ולאוטו לקלריסה אם בנו, את
 ונתן ורה של היחידה הבת ואם נכדים

סוף־סוף. התחתנה
ה הפגישות מסורת כשהתחילה

 במשך קשישים. הרבה היו שנתיות,
 גדל אבל ופחת, מיספרם הלך השנים

 הבנים — הצעירים של מיספרם
 שכבר יוגוסלוויה, יוצאי של והבנות

 תוצרת וכלות חתנים עם התערבבו
הארץ.

 סר- פחות קצת מדברים שנה בכל
 האווירה אבל עברית. יותר וקצת בית

נשמרת.
 את מהבית איתו מביא אחד כל
 אחר־ סליבוביץ. וקצת שבישל האוכל

 וטועמים השולחנות בין עוברים הם כך
 את מכירים כולם השני. אצל האחר
 את אוהבים גם שכולם ונדמה כולם,
כולם.

 מלחמת- לפני רמטכ״לים. שני
 אלף 80 ביוגוסלוויה חיו השניה העולם

 ב־ בשואה. נספה הגדול חלקם יהודים.
 ארצה, לעלות הנותרים התחילו 1948

 כמעט הישנה המולדת שהתרוקנה עד
לגמרי.
 חרוצים, פשוטים, אנשים אלה היו

 מאד גבוה פקיד שיש. במה המסתפקים
 שתילי״טבק לנוטע הפך בסראייבו

ל הפך מהנדס־רכבות ירושלים, בהרי
 למטפלות הפכו כבודות נשים כרטיסו,

 | התלונן. לא■ ואיש לעוזרות־בית, ואף
 יו־ מיוצאי פושעים התפרסמו לא

 דווקא רמטכ״לים שני אבל גוסלוויה,
 וגם בר״לב; וחיים אלעזר דויד להם: היו

 יוסף(.טומי") אחד, רשות־השידור יו״ר
לפיד.

בש ובלאלייקות. אקורדיונים
 בך ביער שוב נפגשו האחרונה-הם בת

 והיה נשיקות, והיו חיבוקים היו שמן.
 של וריח ציבפצייציי(קבאב) של ריח

 היה הפעם אורח־הכבוד טורטה. זאכר
הברד נבחרת של היוגוסלווי המאמן

 קברנה אדום יץ חריפה: שתיה
.1979 מובחר סובניון

למל בחוץ המתינו הארוחה, ולאחר
 בלונדי, הולנדי האחד ילדים, שני כה

 לי קוראים ״בעברית ג׳ונסון: מתיו
 היא כי למלכה מחכה אני מתיתיהו.

 מעשים הרבה ועושה שלי המלכה
 שחור־ צנום, אמריקאני השני, טובים.״

 שום אין .לי מיזרחי: ג׳ונתן שיער,
 משהו, לבקש היה אפשר אם מלכה.
- מלך." מעדיף הייתי

דרכי־אדם
ביער מיפגש

 בר־לב חיים
שם היה לא

חג של הראשון ביום שנה, 15 כבר

 אנשים לראות שבא מיחיץ, שלנו, רגל
בשפתו. המדברים

 הצעיר לדור הסבירו שוב הקשישים
 היה הכחולה בחולצה ההוא האיש איך

 הגברת ואיך בפרטיזאנים, גדול מפקד
 טומי מאושוויץ. ניצלה ההיא השמנה

 אשתו, לכולם. ידיים ולחץ בא לפיד
 היא במיקרה כי באה, לא שולמית,

יוגוסלוויה. בירת בבלגרד, נמצאה
 האקורדיונים נשלפו האוכל אחרי

והרי השירים והתחילו והבלאלייקות
 הישנה. המולדת מתוצרת קודים,
 והלכו המטלטלים את ארזו 4 בשעה

 יוגד לגמרי. נקי נשאר היער הביתה.
 לכולם, השייך יער ילכלכו לא סלווים

 ה־ על מפית־נייר אפילו יזרקו לא
עושים. לא ככה ריצפה.
 בשנה אולי הגיע. לא בר־לב חיים

הבאה.
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