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 לאחר מיד התגרשה נה, ■| 1

פעמיים. מאז נישאה בחירתה,

סר־ למפילן נשואה מתי,
1 / 1 1•  אחותה באיטליה, מים | ■

בלום־אנג׳לס. באוניברסיטה לומדת ריבה

ו־ לצרפתי נישאה גליה,
\11 | ביק השנה במרס״. גרה | /
שבורים. לבבות השאירה בארץ, גליה רה

,1959 המים מלכת זיוה,בינדו
 והיא בניו־יורק מתגוררת

כמובן. אמריקאים ילדים, לשני אמא כבר
הלפויו

ש? בארץ נישואיה מאז לדתוי מו

ש ז?£ * ד  בישראל״, גדל יפהפיות של ח
 דווקא זד. העולם. בכל אנשים ,תפעלו

 הבחינו: לא הם אחד שבדבר אלא נכון,
 הזאת, בארץ הגדלות יפהפיות אותן שכל

מספיק שתהיינה אחד: לדבר רק מחכות

אחרת. לארץ ממנה לברוח כדי גדולות
 זוהי פרטי, באופן זאת עושות כשהן
אוס הבחורות המוני מדאיגה: די תופעה

 ו־ שונים, קורסים עוברות תוארים, פות
הגדול. העולם ארצות אל נמלטות

 גיבוי בעזרת זאת עושות כשהן אך
ר מאות אמיתית. שערוריה זוהי ציבורי,

 שיש מוצלחות מהכי יפהפיות, של בות
 ומצפות זה, ברגע יושבות, כבר בארץ,

ה למען הגדול, לעולם אותם שישלחו

 לנצל שתוכלנה כדי — חשבונה ועל מולדת
ממנה. ולהימלט ההזדמנות את

★ ★ ★
ויתפקעו שיראו

 בזאת. הצליחו כבר רכות שרות **
 חביב: אפילו מאד. תמים הכל לכאורה ג1

נבח ישראל של יפות הכי הבחורות כל
 נשלחות לסגניתה, או למלכת־המשהו, רות

 היופי כנציגות לאמריקה, מוטב או לאירופה,
 ד,צבריות כל מיד מתחילות ושם העברי,
ה הישראלי בספורט לעסוק האלה הגאות

 עשיר. רצוי אמריקאי. חתן צייד מקובל:
אפילו. מאוד, רצוי

 שכבר אחרי כך, אחר נזכרים במולדת
 ובאים האמריקאית, הנתינות את קיבלו
 כדי רחל, בקפה לחופשה שנים כמה אחרי

 שכולם והפרוות. התכשיטים את שם להציג
מקובל. לטכס הפך כבר זה ויתפקעו. יראו

אינדיק ז׳וז״ק
כחצי לפני רק ילדים. לו מללדת

תי, למיליונר נישאה מת אמי
 חדלה ואינה בקנדה, גוררת

החמישי. ילדה לה נולד שנה
ןוונית ביותר, המוצלחות היופי ממלכות אחת |1י

י  הכירה אותו אמריקאי, לגינקולוג שנישאה 1•
ת מסעותיה בעת שליחו הראשון. לילדה ומצפה באמריקה, מתגוררת המגבית. ב

לנגן־ להנשא כדי כשנתיים, לפני הארץ את יצאהבונדפילד אלים
 מאוחר רק קלברט. אדי הנודע האנגלי החצוצרה

בניו־יורק. היא נמצאת כיום, נשוי. כבר שהוא מאחר לו, תנשא לא בעצם שהיא התברר יותר
 ולאב יהודיה לאם בת ביל״ו׳׳, מסיבוב ״היפר,פיה מלכת־יופי, סגניתמן לילי

 היא לאחרונה ילד, לו ילדה מניו־יורק, עשיר לאמריקאי שנישאה ערבי,
ברווחה. חיה והיא ניו־יורק, בעיר בגדים של יצרן הוא הבעל .

פילצר נורית
 התברר יותר
י נולד לזוג

ול מייק לאמריקאי נישאה
 מאוחר מרשים. בטקס צר,

 לה. שסיפר כמו מיליונר בדיוק לא שהוא לה
בארץ. ביקור אף ערכה לאחרונה אחד. לד

צבאי. לרב שנישאה מלכת־יופי, סגנית היאסוטלו מרים
באמריקה, נשארה היופי, מלכות רוב כמו

תיה עם קשר כל איבדה בניו־יורק. מתגוררת ת חברו  בארץ, הקודמו
שוט ם אינם באמריקה הנוכחיים חייה על פרטים ו ברבים. ידועי

 אלד, כי למעגל־קסמים. פתח גם זהו
 רוצות — ומתפקעות ושומעות שרואות

ה של האידיאל מביש: מצב נוצר גם־כן.
ה יפה. להיות זד, — הישראלית בחורה
 מלכת־יופי. להיות — היפה של אידיאל

 להשלח — היופי מלכות של והאידיאל
 עו חתיך לתפוס ושם עולמיות, לבחירות

 או פחות עשיר וגם יותר, או פחות למי,
שם. איתו ולהישאר יותר,

ל תוכל אלה בעמודים קצרה סקירה
 הנערות כל כמעט הזאת. החרפה על העיד

 . ממנה. ברחו — ישראל של ביותר היפות
 זמני,,. באופן רק הארץ את עזבו מיעוטן

>, לתמיד. ורובן
 ׳ שכאן משום האם ? זאת עושות הן למה
 1.שאפשרויותיהן' או מעריצים? להם חסרים

 מס־!:. חתיכים להן אין שפד, או ? מוגבלות
 את/ך להן ולקשט לטפח כדי עשירים פיק

,,י• ? היופי
 זאת. כל להן שיש כאלה גם עוזבות לא.

 דל־ביאנקו. ויוזיאן דוגמת,השבוע:
• שקראוך' כפי ישראלית, אביבה או ויוזיאן,

;5 של שיא השיגה ההכתרה, לכבוד לה

 בטרג עוד
 תשכ״ו,.־־

 ! הצטרם
י נ תי נ  ז ד,

י לא!
: ידע

 .״*י! להפק
השטר על

 מיל־ך.* לד, תפסה היא הזה: בעניין מהירות
צימרמן,"* מיירין בשם קבלן אמריקאי, יונר

מזור
 דרגב של

ת אביו מו
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