
1 -לו־  תינז־ ממוצא יופי מלכת אורה, ^1
ביקרה לאמריקאי, שנישאה ני, 1 י י1 וגרה
בעלה. את והציגה שנה לפני בארץ !עלה.

ש רב, של בתו רבקה,היימו
 ממשפחת לאחד נישאה

בלונדון. עתה מתגוררת הידועה, ויו

 יפה־ לעצור שיכול מה זה שכסף כאילו
 המצליחה דל־ביאנקו, כויוזיאן ישראלית, פיה

 בעולם לה ולהתארגן הארץ את לעזוב
הגדול.

 רע. לא בכלל־בכלל כאן לה היה ודווקא
מ ונערת־זוהר דוגמנית־צמרת, היתד, היא

גב אחריה השתגעו מזה וחוץ הצמרת,
 גם לה היה בלתי־רגילות. בכמויות רים
 מתנות לה וקנה אחריה, שחיזר טוב, חבר
 ובעיקר גרשון, ושמו ודייל, יפה, היה וגם
 הוא הלא חבר־קבוע־לגמרי, בארץ, לה היה

תחש.
★ ★ ★

להתחתן קצת
 לו ויש עשיר, והוא צעיר. הוא חש ןץ

ת, מאד יפה וילה 1 [  משמאל (בתמונו
 והמטיר נורא, אותה אהב והוא למעלה).

 היבחרה ולכבוד ופינוקים, מסיבות עליה
 ויהלומים פנינים של ענק גם למלכה,

 עמדו גם שניהם הם מזה וחוץ אמיתיים,
להתחתן. קצת

 כנציגת לאמריקה, ויוויאן נשלחה ואז
היפה. ישראל

 כל פרחים לאימה לשלוח התחילה קודם
שיל היא מתל־אביב. נשלח זה אבל שבוע.

 היא כך אחר מראש. המשלוח דמי את מה
מיל של תמונות לאימה לשלוח התחילה

מטוס עם כזה למשל שבוע. כל יונרים

 ישראל של היופי מלכת הרשמית. כהונתה שנת |פיה
 היא בכך בעלת־נתינוודאמריקאית. מלכה בקרוב

 את קיבלו אלה אך — הקודמות מלכות־היופי
כהונתן. גמר אחרי לפחות קאית

לשם, אותה ששלח לאשה, עיתון מראש. בזה ל
 התבקשה בטחון ליתר אך ארצה, את מאד ת

 חתם לישראל. תחזור שבאמת ל״י, 5000 בסך
קפלן. (״תחש״) נחום הקודם, ובעלה־לעתיד ידידה ז

..
ל נישאה היא מכולן. למצליחה הנחשבת יהודית,

 בקאריירה וממשיכה טיפאני, בשם בת, ילדה מיליונר,
 אחרי רגילה. בלתי בהצלחה בניו־יורק זית־צמרת

בחו״ל. אליה להצטרף משפחתה בני שאר עומדים ,

—- " - י

ורר!וו1ה ונ

 ;1966 לשנת ישראל של היופי ומלכת המים, מלכת
ר לאחר לאמריקאי, השבוע שנישאה  פחות של חיזו

בהרצליה־פיתוח. לשעבר, ארוסה קפלן, ״תחש״ של
דל־ביאנקו ויוויא!

ת שתי מחודש. בווילה צולמו התמונו

 ציינה היא ועוד. מקום לכל אחריה שרדף
מטומטמים. שכולם

★ ★ ★
זאת? בב? למה ,

 תמונה שלה למאמא שלחה היא אז ף
 כתבה היא יומיים ואחרי מיריין, של

הישראליים. הבחורים כל את שכחה שהיא
 להתחרות אחד תחש יכול איך טוב, נו
אמריקה? בכל

 ומדינת־יש־ מיריין, עם מתחתנת ויוויאן
נוספת. יפהפיה הפסידה ראל

 ככה. ימשך שזה אסור הסוף? יהיה מה
שכבר מה אלה בעמודים בתמונות תראו

האחרונות. בשנים ישראל מדינת הפסידה
כדוג שאין שערוריה באמת זוהי והרי

כנצי לאמריקה, נשלחות שנה שכל מתה.
יש של יפות הכי הבחורות המדינה, גות

חוז לא הן — יכולות רק הן ואם ראל,
יותר. רות

 לאה ? זאת עושות הן זאת בכל ולמה
ה רוב את ומשכללת המייצרת פלטשר,
 מסה נעלמות הן איך בצער ורואה חתיכות,

 באמרה: צודקת, באמת אולי אחת, אחת
 רוצות שהן מה כל כי זאת, עושות ״הן

ער שום להן אין קאדילאק. זה — בחיים
מולדת.״ של כים

בנידון. משהו לעשות צריך

״;״,״״ שמעונה
ת ת תכנ למיל להנשא כנראה מ

תי, יונר יהודי־דתי. אמריקאי, אמי

ף1 ך1ץ | | | ת | כ ל מ ת,  רו
/ | ע | |  ,1960 המים |
 לשני אמא לאמריאקי, נישאה
בארץ. לאחרונה ביקרה ילדים.

יעט ז בנ
ליש שנישאה בתיה,
ניו־יורק. בעיר ראלי
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