
רתווד נוו־מן מיליונר
— מקדשת המטרה

 בראש• בארץ, ביקרה אנגליים מיליונרים שקבוצת ף*
 החתיכות של כללית התנפלות עליהם נערכה השנה, ^

(העולם לכבודם התפשטו וגם עליהם שהתלבשו הלאומיות,
).1516 הזה

 מי אבל הזאת. ההתנפלות בושה, די שזה חשבו כולם
 כלום זה כי לנוח. יכול — הגזימו האלה שהציידות שחשב
 חיש־ ויצאו המזוודות, את שארזו כאלה — הרודפות לעומת

 שנקרא מה זה הרחוקה. לבריטניה עד אחריהם, לרדוף קל
במטרה״. ״דביקות

 ממילא עמדו אחדות לרדוף. בשביל לשם נסעו כולם לא
 סיבות מיני כל או למשל. מזג־האוויר, בגלל לאנגליה. לנסוע

 המיליונרים עם נפגשו לכך, התכוונו לא גם אחדות אחרות.
במיקרה. סתם, ככה

★ ★ ★

היפדז ויפה המלכה אסתר
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ה כל ^ ד ב  ננד מראש־השנה המיליונרים הילולת :עו
ללונדון. האימפריה: למרכז עברה והיא שכת,

 המהוללת המסיבה אחרי קצת השנה, ראש במוצאי
 הי דירת של דלתה על ישראליות יפהפיות שתי צילצלו
 דירות, שתי לו (יש רוזווד נורמן המיליונר של אורחי□
ה העוזרת לאורחים). אחת ולידידיו, לעצמו אחת כמובן.

 ב־ אותן, ושאלה הדלת, את להן פתחה היפר,פיה בלונדית
רוצות. הן מה מלבב, בלגי מיבטא

 נערת שריר, יפה הודיעו נורמן,״ של חברות ״אנחנו
 אותנו הזמין ״הוא תל־אביב, מלכת קורן, ואסתר ישראל,

אצלו.״ להתארח
המיטות, את להן סידרה להיכנס, להן נתנה העוזרת

שריר יפה
חזרת כרטיס — בסוף

 שבוע ולאחר דולאר, המאה את השיגה היא החמישי ביום
 דולאר מאות שלוש ומחפשת בבלגיה, מסתובבת אותה ראו
שלה. אמא אל לישראל, לחזור מנת על —

המיל אצל שריר יפה התגוררה בו הראשון, יום באותו
מיל אצל קורן, אסתר השניה, המלכה התגוררה סריל, יונר
 בלתי־ יהודי לסתם ממנו עברה היא יום לאחר גם־כן. יונר

 לא אותה לראות היה אפשר כבר השבוע ובסוף מיליונר,
פשוטים. גויים עם סתם אלא מיליונרים, עם ולא יהודים, עם

 עזבה לבלגיה, יצאה היפה יפה כשידידתה השבוע, בסוף
לונדון. את המלכה אסתר גם

והכרטיס המ,פ$ח הפיאה,★ ★ ★

 רוצה הוא ואם בירה. הרבה ושותה שתה
 את לשתות צריך הוא התשובות את לדעת

המפורסמת הכהה־המרירית האירית הבירה
גיניס. של

 שנה כל מוציאה הדאבלינית גיניס חברת
 אורים המשמש שלה, השיאים ספר את

 של במסבאות וזכחניים בירה לשותי ותומים
יבשות. חמש

 ׳67 השיאים בספר '1 כטקס יושב מי
 איזהו לודדא, למשל, אפשר, השבוע שיצא
 זה אי־פעם. שנכתב ביותר, הגדול הצ׳ק
31ב־ שנכתב דולר• מיליון 960 סך על צ׳ק

ליון 560 סך על הצ׳ק ולא •  דולר מי
 הווארד האמריקאי המיליונר הקיץ קיבל אותו
תיו עבור היוס ט.וו.א. התעופה בחברת מניו

 שקנה בצ׳יקאגו, בנק על-ידי 1961 בינואר
 הכל־ חנויות שרשרת של חובותיה כל את
בארצות־הברית. הגדולה בו

שהת ביותר הממושך המשפט איזהו או,
 באלאסאחב זכה בו המשפט זה אי־פעם? נהל

 אפריל 28ב־ הודו, מפונה, תוראת פאתוג׳י
 הישיבה סדרי על משפט זה היה .1966

מאבי-אבותיו אחד החל בו דתיים, בטקסים

 בשנת תוראת מאלוג׳י אחד באלאסאחב, של
(לספירה). 1205

בעולם? ביותר היקרה הקרקע וחלקת
 זה היה תל־אביב. דיזנגוף, ברחוב לא

 1954 בספטמבר נמכר בו לונדון, במרכז
שלו כמעט של העגול במחיר קרקע דונם
 מיליון 25(כ־ שטרלינג לירות מיילון שה

ישראליות). לירות

פרטוק דליה יפהפיה
האמצעים כל את —

ג׳וזף וג׳ר, אופיר דליה
, שהצליחה אחת — ההתחלה

ובכ בחזרה. הכל והפכו קילקלו והן הבית, את להן ניקתה
 לבסוף הגיע נורמן שכאשר יפה, כך כל שם בילו הן לל,

 מהן, ביקש הוא שלו, לדירה עוללו מה וראה מישראל,
אחר. מקום להן ולחפש אותה לעזוב באדיבות,

 של הראשון ביום התחילו. החול וימי עבר, ראש־השנה
 מאותה מיליונר סריל, אצל לגור שריר יפה עברה ימי־החול

 אצל גרה היא השני ביום בארץ. קודם עוד שביקר חבורה,
 אצל גרה היא השלישי ביום מחזור. מאותו מיליונר סידני,

 ראו הרביעי וביום אחר, מיליונרים ממחזור מיליונר ידיד
 דולאר, מאה ומחפשת לונדון, ברחובות מסתובבת אותה

בבלגיה. הנמצא שלה, למיליונר־ד,יהלומים לנסיע מנת על

 לשם, הגיעה מכן ולאחר שקט, שם היה ימים מה .**
 דיילת שהיתר, היימן, רונית וחצוצרות, תרועות בקול

 להיות הולכת שהיא רבה, בשמחה שם, הודיעה היא באל־על.
 במרץ לעבוד מיד והתחילה רשיון, כבר לה יש כי דוגמנית,

שטר לירות שתי תמורת בילדה. ומטפלת עוזרת־בית, בתור
דמי״כיס. לשבוע, לינג

 ללונדון נכנסה והנה מרונית, להירגע שם הספיקו לא עוד
ה של חשבונו על הגיעה היא פרטוק. דליה גדול, ברעש

 אבל וחזור, הלוך טיסה כרטיס לה ששלח סטנלי, מיליונר
במכסיקו. ארוסה אל בדרכה היתד, היא בעצם
ש מפתח ממנו קיבלה סטנלי, של בדירה התמקמה היא
 קנה והוא לחנויות, איתו הלכה היא ולמחרת אותה, פותח

נהדרת. נוכרית פיאה לה
 קיבלה היא יום, וכעבור לבלות, איתו הלכה היא בערב

 לא היא מדוע אותה ששאל שלה, מהארוס ממכסיקו, שיחה
איתו. להתחתן באה ולא לה, שלח שהוא בכרטיס משתמשת

 רוגז ומרוב הזאת, השיחה את סטנלי שמע המזל לרוע
כר ואת המפתח, את הפיאה, את להשאיר עליה ציווה הוא
אותו. ולעזוב האווירון, טיס

ה הפיאה, מלבד חפציה, כל את ארזה היא לילה באותו
 חירום, לשעת ידיד אצל להתגורר והלכה והכרטיס, מפתח,

בפאריס. היתר, כבר היא למחרת אבל בלונדון. שר,כירה
 מוסר־השבל יהיה שלא כדי אבל בודדה. נשארה לונדון

הצליחה. שכן אחת לבסוף הגיעה — הזה לסיפור מדי עצוב
 ג׳ק האמיתי המיליונר את בארץ שצודדה אופיר, דליה

 יחד אלא רודפת־עצמאות, בתור לא ללונדון הגיע!* — ג׳וזף
איתו.

תצוגות־אופ־ בשתי כדוגמנית לצעוד הספיקה אפילו היא
 בדיסקוטקים, לרקוד למרוצי־סוסים, לרוץ לונדוניות, נה

 שזה ■ספק אין שלה. הקבוע המיליונר עם להישאר ועדיין
הקרוב. בשבוע לא בטח ביניהם. מהר, כך כל ייגמר לא

ת קרה מה מסכרת המוחלת וחד  שהשחחכו הישראליות מעוו
ללונדון אחריהם ונסעו בחל־אביב הזרים המיליונרים במסיבות

152231 הזה העולם


