
 ובחי- בבדיחות חבריה את שיעשעה מית
 לצלמים, שונות פוזות עשתה והספריבס ז
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 את הרשימה הצעירה הדוגמנית !ןיין■
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ריקאל. סוניה הידועה הפאריסית ^האופנה
 בקומה במופעיו. חוזה חוזה את מלוות

קי האופנאיות במרץ רקדו העליונה  ד
 המתיקו ובתחתונה מילר ושרד! בינג

 שמזה אורדן, חנה היפה הדוגמנית סוד
 וריטה בדוגמנות, עוסקת אינה שנים

 איש־ ליאורה, של אביה חברתה. שובם,
 נשמע ססקטור, אליהו ויבואו. עסקים
 את והעדיף החוגגים ממרבית מפוכח
 דגניה יחסי־הציבור אשת של חברתה

על במרץ מפזזים נראו השניים כהן.

 המכסי- הזמרחוזה חוזה
מ נראה קאי

מזרח״אירופה. של מהמזון רוצה
 חוזה. לחוזה צמוד־צמוד הבריכה, שפת
 ראש־המם־ הבאה: הבדיחה את סיפר אחד
 מטוס בדחיפות הזמין שמיר יצחק שלה

 מזל״ט. לו שלחו אז לוושינגטון, שיטיסו
 נעוץ שהיה יהלום, איבדה מור פינצי

 הריצפה, על זחלו וכולם בטבעתה,
מרש דוגמנית רק האבידה. את למצוא

 עושים לא מה סיננה: זקופה, שעמדה עת,
אמ אופטימית בתשומת־לב: לזכות כדי
הביטוח! דמי את תקבל פינצי רה:
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ארוכה. לתקופה הקטנטונת בארצנו תישאר שעכשיו השניים דיין. קובי סוכנה, של בחברתו סיבה
תב:.. י — 23 — יקודדאל דדור צילם; ,איהליאב זזדד כ

שטילמן רותם
בגדים. ובעיצוב נות

 במסיבה. התורנית החתיכה היתה ,22ה״ בת
 בדוגמ- עוסקת שהיא סיפרה, למתעניינים

.דווקא הפיסיים בנתוניה יותר התעניינו כולם

 היו ותיק, בליינים זוג מישקובסקי,
 בגפם, שבאו לאורחים מארחים תקן על

 להזניח שלא המאמצים מירב את ועשו
 שנראית סלע, פנינה בודד/ת. אף

 עורו־ ידידה של בחברתו כלל בררן־
 בגפה, הפעם באה לידסקי, צבי הדין

 רווק על־ידי מהיר חיש נתפסה אך
 בכמויות פיגרו לא הנשים ושובב. צעיר

 נראו מהם כמה הגברים. אחר השתייה
 כמויות שגומעות נשים למראה נבוכים

הע אדם, הזמר, בירה. של גדולות כה
ש מאשר הבאר על בטוחה ישיבה דיף

 עד הצפופה, הריקודים ברחבת הייה
שלמחרת. הבוקר של הקטנות לשעות

ד ץ לו  בהופעתה הרוקדים את הלהיבה הקוסמטיקאית, ןךןל| ע
# | \ ^11 ^1 בחב שבאה אלצה, בגד-עור. במערכת החושפנית, |1

שלה. הנעורים מרץ ואת המקצועיים, כישוריה את הבליטה ידיד, רת

מתאימה, בת־זוג למצוא שרצה מי
שעבר החמישי ביום לבוא חייב היה

הצ של למסיבה הפינגווין, למועדון
 היו טלה. מזל בת דאובר, מרים יירת
 האפשריים: הצירופים כל כמעט שם

נשו עם נשואות נשואים, עם רווקות
והר רווקים עם נשואות לאחרות, אים
פוצ השימחה אחרות. קומבינציות בה
 לא ואיש הריקודים רחבת את צה

 חגיגת־חיזו־ עיניו: שראו ממה התרגש
 החוגגים בין טלה. מזל בני של ריס

 בתקיפות שחוזר גבה־קומה, גבר בלט
 קלאו־ אילון הנשים: מרבית על־ידי

 אס שכל איש־עשיר־מאוד, של בנו רד!,
 הגבר לבתה. כמותו מאחלת יהודיה
וצביקה מלי מהמצב. מרוצה נראה
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