
ולם1חו מדחלח■
 החברתי היידע את מעמידה היתר. גיסה
ה בקבלות־הפנים מרים של לרשתוה שלה

 שבאירועים סיפור אפילו שמעתי רשמיות.
 כלי־ למערכות האשבולים נזקקו רשמיים
גיסה. של המפוארות האוכל - חו  תנו

מתגרשת לא המיליונרית
 להתערב מוכנה הייתי שבועיים, לפניי עד

 לביא. אירית תהיה שהזוכה איתכם
משהו, או נבואי חוש לי שיש בגלל לא

 מלכת״היופי, תחרות את המארגן ה, לאש
ל מותר לא או מותר קשה: דילמה בפני
 — מלכת״היויי בתחרות להשתתף כזאת אחת

 כבר לתחרות כמועמדת שתמונתה גם מה
בלאשה? התפרסמה

 את ולהשאיר ליברלי, להיות החליט ה לאש
עכ התחרות. שופטי בידי ההחלטה זכות
יפגע כמה עד לראות באמת מעניין שיו

מלכת־היופי? בתחרות תזכה מ<
 ה־ חוות־דעתי לי אמרה שככה שבגלל אלא

מיקצועית.
 נסיכת־הים־התיכון בתואר זכתה אירית
זב־ שנים, ארבע לפני מלכת״המים בתחרות

אירית. של בסיכוייה הפלייבוי
אוטו יתווסף מאירית, שירד סיכוי כל

 הסיכויים בעלת מילר, ליהודית מאטית
פוטו- מאוד היא יהודית שאחריה. הרבים

ה פרחו מתגרשת, היא מתגרשת, היא
 בשבועות הגבוהה החברה ברחבי שמועות

 באיזה לראות צריכים והייתם האחרונים.
 את הטובים החבר׳ה העבירו בעיניים ניצנוץ

לאוזן. מאוזן המסעירה החדשה
 שמכר, לגיטה כמובן הכוונה - היא
קי שמכר, מיילם המיליונר של אשתו

יש של 1 מספר מארחת לשעבר, בוצניקית
 — בירושלים — הווילה בעלת בהווה, ראל
 יום־העצמאות. מסיבות בארץ. אולי יפה הכי

 למוסד מזמן כבר הפכו השרוברים בבית
 שמתפרסם ומי המי מספר יותר — מפורסם

 נחשב זו, למסיבה שמוזמן מי בארצות־חוץ.
 שייך. לא — מוזמן שלא מי לצמרת. לשייך

 — אחר־כך הוזמן ולא בעבר שהוזמן מי
עליו. לדבר כדאי לא בכלל
ידי נעלמה בעצם לאן — לי שמזכיר מה
 ? אשכול מרים גיטר״ של הטובה דתה
ו טובות, ידידות בזמנו היו ומרים גיסה

 שתי בין חתול איזה עבר שלאחרונה אלא
מפיהן. אותו הוצאתי שלא חבל הידידות.

 וה־ המשמיצים כל לסיפור. נחזור אבל
מתגר לא ״אנחנו לקפוץ: יכולים מלעיזים

 טיז חסרים ״לא גיטה. אותי הרגיעה שים,״
 לראות מוכנים ולא שמקנאים רעים פוסים

 את אדם לכל מאחלת אני טוב. שלמישהו
לי. שיש האושר

 שאנחנו השמועות את ששמעתי ״כמובן
 אפילו אני שידברו. לעשות? מה מתגרשים.

דוק תואר ושקיבלתי זה? רק כועסת. לא
פת לי לקרוא התחילו לי? הדביקו לא טור
גמרתי.' לא תיכון שאפילו לי, דוקטור. אום

 שמסתובבים הפרופסורים שכל ״כנראה
 בדרגה, לעלות צריכה שאני החליטו אצלי
 ממהרת. אני לי, תסלחי טוב, שטויות. איזה

הקונ עם מחכה ■ברנשטיין ליאונרד
בירושלים.״ כאן לו שאירגנתי צרט

סלחתי.

(מימין) ווולפסץ (משמאל) בדזרב אורה

המזכירה של המשכורת
 ויש בחיים, יותר מוצלחים אנשים יש

פחות. מוצלחים
 כולל למשל, מכירה, שאני מי כל
 עם להשתדר פעם אף מצליח לא אני,

 מדי. קטנה שהמשכורת לא המשכורת.
מדי. ארוך החודש פשוט

 שדווקא מוצלחים, אנשים יש אבל
 — משכורתם עם יפה להסתדר מצליחים

איך. ועוד
גהרב. אורה את למשל קחו

 התעשיין גישואי
והעיתונאית

 עומדים וסמי רותי טובות. חדשות לי יש
לאפריל. בשביעי להתחתן,
ש כפי היא, (ליפשיץ־שגיא) רותי

 הארץ כתב של לשעבר אשתו יודעים, כולכם
 ידיעות של כתבת־האופנה שגיא, יהושע

 מתב־ ,שחרחורת יפהפייה, ,30 בת אחרונות,
 בעיר הפופולריות הנערות אחת ננת־אופנה,

ב משתפכת אני מה רגע, רגע, — הגדולה
 מתחתנים, כבר הם הלא האלה? המעלות כל

יותר. אותו לשכנע כבר צריך לא הרי
 תפסה היא בסדר, זה — המודאגים ולכל

 ומה חכם, יפה, הוא דרלס סמי טוב. חתן
לשימורים. מיפעל בעל — חשוב שיותר
סמי. היטב, אותה שמר

 המיליונר של המזכירה היא אורה
 מאיר. מהאחים מאיר, מוטקה הידוע

מזכי של משכורת יודעים, שאתם וכפי
 עם אפילו — צנוע דגר תמיד זה רה

 אצל לאורה שיש שנה 15 של הוותק
מוטקה.
 הצנועה המשכורת למרות זאת, ובכל

 כפיזיוטראפיסט העובד בעלה ושל שלה,
 הבחרבים מצליחים תל־אביב״, ב״חפועל

יפה. לחסוך
 ב״וא- חבעל נוסע למשל ממשכורתם

 נסע הוא כן לפני כחול־כסף, ליאנט״
 אשתו, של הבוס של לשעבר במכוניתו

 נוסעת בעצמה אורה לבן. ״ואליאנט״
כ תמיד ולבושה מהודרת, ב״קאפרי״

 בעיר. ביותר חאלגאנטיות תנשים אחת
 (״אני — אוברזון שמלות לובשת היא

בתכ עדויה — בתשלומים״) אותן קונה
ואוס קרוקודיל, ארנקי נהדרים, שיטים

חנאה. בדירתה חפצי״שן פת
 חזו הגבוהה הרמה שכל היא האמת

ב מזכירה הרושם. בשביל סתם איננה
 — להתערב חייבת אורה של מעמדה

 מס- שבה בחברה — באמת ומתערבת
 נוצצים שטות הכוללת שלה, הבוס תובב
 ה־ המיליונר דולצ׳ין, קיאו השר כמו

 וולפסון, אייזיק סר האנגלי יהודי
וכמותם.

לד צריך רבותי. לחסוך, לדעת צריך
לחסוך. עת

גנוו רינה
 בדרכה הארץ, את לעזוב עמדה השבוע

גנור. רינה ללונדון, חזרה
 לארץ? הגיעה שהיא בכלל ידעתם לא מה,

 שבועיים, לפני הגיעה היא בדיוק, זהו נן,
ב בערבים הסתכלה הוריה, אצל התגוררה
 — והצגות סרטים כמה ראתה טלוויזיה,

 גם קישקשה היא וכן, לאנגליה, וחוזרת
 פולי שלה, האיקס עם בטלפון קצת

,גששים.מד (פוליאקוג)

 לרינה אלה בימים קורה משהו
מה? אבל לי. ברור

 מהשתקניות היתה עוד היא שנה לפני
ב ובתיאטרון בקולנוע ביותר המבוקשות

 בקיצור, — פופולארי כוכב של אשתו ארץ,
הגובה. על

פת כליות מחלת בעקבות פתאום, ואז
הס שלה, הקריירה את נטשה היא אומית,

 לאחר — מבעלה התגרשה ללונדון, תלקה
 לא ואף — שנים חמש מהשמיים זוג שהיו

 למשל, כשחקנית. בלונדון עצמה את מציגה
 היימן, ג׳ו עם התיידדה היא בלונדון

 הגיע כשהוא ורק בלומפילד, הסרט במאי
 בכלל. שחקנית היא שרינת לו נודע לישראל,

 הפתעות. מלאי שהחיים אין
ה־ בת רינה טוענת מהארץ,״ לי ״נשבר

24.
מהארץ? רק האומנם

לגיא איריתמילר יהודית
ו שעברה, בשנה אלגאנס מיס בתואר תה

וזכתה. זכתה
 אני היום, שבועיים. לפני עד — זה כל
להתערב. כל־כך מוכנה לא כבר

 שהתפרסמו אירית של התמונות הסיבה:
ב לראשונה לראותן היה ושניתן בפלייבוי,

 הזה. העולם של האחרון בגיליון ארץ
עיתון עמד בפלייבוי, הפירסום בעיקבות

ו ס״מ), 188( גבוהה מאוד גם אבל גנית,
מ יפה פחות גם המיקצועית דעתי לעניות
אירית.

 ה־ על הזה בהעולס שהפירסום מה בכלל,
 שהתפרסמו לבנות עשה בפלייבוי פירסום

 והליברלים היקרים הזה העם זקני שם.
 שבוע מזה דרבי־צדוק. חרם עליהן הטילו

 את מוציאות כשהן מהרחוב. נעלמו שהן
 1 מי כל מצד למבטי־רצח זוכות הן — האף

אותן. שמזהה
 ורדי, לאה הגיעה זה בשטח לשיא

 התפרסמה שתמונתה לשעבר, חיפה מלכת
 שדיה זוג את לעולם מגלה כשהיא בפלייבוי

זכ היא עיר־העמלים: רקע על המקסימים
 | בליווי עליה ירקה אחת שאשה לכך תה

עסיסית. קללה
האמנות. למען להקריב נקרא זה

 גנור דדינה
מהאוץ נשבר


