הוא חתיו
בער מכונית באו-
היא נעות
זוהו  -אולם:
איך מצליחים לבטל חתונה שכבד הו 
דיעו עליה ברבים ,ואחרי שהשלימו את
ההכנות ז

ר שמקול
מו ס ת ר

החתו המיועד

המיליונר הצעיר יצחק אנטושבינסקי )משמאל(,
שחגג השבוע את ביטול נישואיו לרותי בקרמן,
ליד מכונית הג׳נסון היקרה שהביא איתו לארץ  -בביקור ליד מגדל דויד בירושלים.

^ כ י ו של יצחק מצא פאטנט .הוא הזמין
את משפחת בקרמן לשיחה ,רמז להם
כי מצבו הכלכלי של בנם לא כל־כך טוב

ה ד די ר
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אנטושבניסקי

נערת הזוהר רותי בקרמן
שנישואיה למיליונר יצחק
שעבר.
בשבוע
בוטלו

ההממה בוטלה לפח11
בזמן האחרון ,ולדעתו על ההורים משני
הצדדים לעזור לזוג הצעיר.
״אני נותן דירה של רבע מיליון לי 
רות בלונדון,״ הוא אמר לבקרמן האב,
קבלן עשיר בפני עצמו .״מה אתה נותן?״
אבא בקרימן העדיף לדחות את הנושא
הפיננסי עד אחרי החתונה .אבל אבא
אנטושבינסקי המשיר ללחוץ .הוא קיווה
שהדיבורים על המצב הקשה של הבן יבי 
או את בני משפחת בקרמן למחשבה שנייה
על כדאיות העיסקה .הוא העדיף שבקשת
ביטול החתונה תבוא מצד משפחת הכלה,
כדי למנוע תביעות משפטיות .לכן הוא

החתו חוגג הפססת האירוסין

שי השבוע בקפה ג׳קי ,חגג יצחק אנטושבינסקי בחברת ידידים
שתיכננו להשתתף בחתונתו שעמדה להיערך באותו יום ,את ביטול

ך ערת הזוהר הישראלית רותי בקר 
*■ מן ) (23הכירה את המיליונר היהודי
הצעיר יצחק אנטושבינסקי ) ,(35בלונדון.
השניים מצאו שפה משותפת ,וכעבור שבו 
עות אחדים של חיזור ,החליטו להתחתן
— בארץ.
כל ההכנות המוקדמות הושלמו600 .
איש הוזמנו למסיבת החתונה ,שעמדה
להיעדר ביום החמישי השבוע .שמלת ה 
כלה׳ שהוזמנה במיוחד באנגליה ,ושעלתה
 3000ל״י ,הגיעה לארץ .החתן קיבל מהכ
לה שעון־זהב יקר .אפילו העלייה המסור 
תית לתורה התקיימה.
אבל החתונה בין המיליונר ונערת הזו 
הר ,לא יצאה לפועל.
ביום הראשון ,השבוע ,נשלחו הודעות
ביטול לכל המוזמנים .וביום חמישי ,ה 
יום שיועד לחתונה׳ עיר החתן מסיבת
רווקים עליזה בקפה ג׳קי בתל־אביב —
כדי לחגוג את ביטול החתונה.
מה גרם לכד?

חיים
זוהרים
^ הרי שהוריו של החתן פגשו ב־
ד • יכלה ,הם החלישו שזה לא זה .תח 
קיר מוקדם ,שערכו לרותי ,העלה סי
היא מתכוננת אחרי החתונה לנהל אורח־
חיים זוהר .היא סיפרה להם שהיא רוצה

גם הביא איתו רשמקול מוסתר לפגישה,
שנועד לשמש עדות בשעת הצורר.
אחרי דין ודברים ,התברר שהשיטה של
האנטושבינסקים הצליחה .הוריה של רותי
הציעו לבטל את השידור .אבל לא לפני
שרותי תקבל בחזרה את השעון שנתנה
במתנה ליצחק.
בינתיים ,מתכונן יצחק ,שהביא איתו
לארץ מטנית־פאר מסוג ג׳נסון בשווי
של  130אלף ל״י ,להישאר בארץ ולמצוא
כלה חדשה .רותי מצידה תסע ,קרוב לוד
דאי ,לנוח מההכנות לחתונה בבית אחיה
בברזיל.

וידידות
נישואיו.

ללמוד ציור ,שתינוקות זה לא בשבילה,
ושאחרי החתונה היא חושבת לנסוע אר 
בע פעמים בשנה לטיולים בחו״ל.
גם סיפורי הרכילות על הבלה המיועדת,
שהגיעו לבני משפחת אנטושבינסקי ,לא
נראו להם .סיפרו להם על הרומן שהיה
לרותי עם בן־הטובים יאיר קולטון ,שנע 
צר בעוון הברחת סמים בשווי של חצי
מיליון לירות .ועל כד שהיא עמדה להינ 
שא לקולטון ,נישואין שלא יצאו ,משום-
מה ,לפועל.

מ סי ב ה
עליזה
ך■* י פ רו להם גם על תוכנית הנישואין
שהיתה בין רותי לפליבויי התל-אביבי
משה פרנסים .וסיפרו להם על מסיבה
עליזה שנערכה ביום־הכיפורים בביתו של
בעל מועדון רמת־אביב יאנוש — בה לק 
חה דותי ,כביכול ,חלק פעיל.
אחרי שעשו את המאזן ,החליטו בני ה 
משפחה לטרפד את השידוד .וזאת ל מ ת ת
שהוריה של רותי כבר ערכו ביקור מוקדם
אצל בני משפחת החתן בלונדון — כדי
לבדוק מקרוב את גודל הרכוש של ה 
מיליונר העומד לשאת את בתם.

בנעם השלישית

לפני ביטול נישואיה ליצחק אנטושבינסקי ,עמ
דה רותי בקרמן להתחתן עם בן־הטוביס
יאיר קולטון שנעצר בעוון הברחת סמים ועם בעל מסעדת אולימפיה ,משה פרנסים.

