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חיתו מיסטר
 בארצות־הב־ להימשך המיליונר, של תיו
כע בתל־אביב, בכל־זאת ונסתיים — רית
 — חלושה ענות בקול חודשים, שבעה בור

 רבע מהמיליונר תובעת החדשה כשהעולה
הבטחת־נישואין. הסרת על ל״י מיליון

מיליונר
חכמה מחפש

ו נמוך־הקומה, הקשיש, מיליונר ך•
 בראש, ממנו הגבוהה התמירה, אירנה \ (

באמ — ביותר פרוזאית בצורה נסגשו
המיליונר. שסירסם מודעת־שידוכין צעות

ק \ * ן ך ן ך ן ך ט ן ד ש מלנינגראד, החדשה העולה קורצ׳קינה, אירנה ד1ו4ן
! 111. / 11 1 1 / 1 1 1 / 1 1 ה עם הדוק רומן ניהלה חודשים שבעה במשך 1

 ביקש שזה לאחר התל־אביבי, הילסון מלון מבעלי טייג, דויד היהודי־גרמני מיליונר
ל״י. מיליון רבע אירנה ממנו תבעה זאת בעיקבות אותה. דחה ולבסוף — לו להינשא ממנה

 יש בישראל ,פה ו לי אמר דא ך*
 לנשות כמו אפשרדות, שתי לך 1

 למות או המהפכה: אחרי ברוסיה האצולה
זונה.״׳ להיות או — 1
 מוצפות קורצ׳קינה אירנה של עיניה ן
הזמן כל ״הוא לרצונה: בניגוד דמעות, ן
 ש־ ממה כזאת בצורה אותי מפחיד היה #
איתו. אלך שאני כדי הכל בארץ. לי מחכה \
 היה הוא אותי,׳ שפגשת מזל לך ,יש #
החוצה אותך אקח ,אני לי. ואומר חוזר \
 באמ־ זה שלך המקום הפראים. מבין מפה, #
 בחיים, אותך יאכלו פה באסיה. לא ריקה, 1
רעבה להיות אותך ויזרקו אותך ינצלו /

 האסיה בשביל נולדת לא את וחסרת־כל.
הזאת.׳״
 העולה את כזאת בצורה שעודד האיש
ל עתה זה שהגיעה מלנינגראד, החדשה

 איש־העסקים מאשר אחר לא היה ארץ,
 היל־ מלון מבעלי סייג, דויד היהודי־גרמני

 המיליונים את שעשה התל־אביבי- טון
 מלחמת שלאחר בגרמניה שלו הראשונים

 הבאים את לעשות המשיך השנייה, העולם
העולם. כל פני על מסועפים בעסקים
מגר 57ה־ בין המיליונר בין הקשר

 החל מרוסיה הצעירה העולה לבין מניה
להבטחו־ בהתאם היה, אמור בתל-אביב,
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הפרקליט
 החדשה העולה מגישה שבאמצעותו נר,
לירות. מיליון רבע בסך התביעה את

בעלת..הילטון
הבית, בעלת־

__ תר .

 עד הילטון. של בטרקלין חולפת היפהפייה אירנה
 כאל העובדים אליה התייחסו חודשים, כמה לפני

הילטון. בחזית אירנה :משמאל לבוס. להינשא עומדת שהיא ביודעם

 ,״1971 בסתיו מלנינגראד לישראל. ״הגעתי
 הגיזרה בעלת המקסימה, אירנה נזכרת

 ביפו. לאולפן אותי ״והעבירו החטובה,
 אחד, כשיום שנה, מהצי פחות בארץ הייתי

חב כמה אלי באו ,1972 בינואר היה זה
 בעיתון. מודעה לי והראו באולפן רות

 להתחתן רוצה מגרמניה יהודי ,מיליונר
וחכמה.׳ גבוהה מאוד, יפה אשד. עם

 בדיוק ,זה לענות. עלי לחצו ״הבנות
ממני.״ ודרשו חזרו הן בשבילך,'
 בתה, עם הגיעה לארץ היססה. אירנה

מבע התאלמנה מאז למוסיקה. סטודנטית
 המקסימה, האשה זכתה, פסל, שהיה לה,
 רבות: להצעות־נישואין בלנינגראד, עוד

 להתחתן רציתי לא כי כולן, את ״דחיתי
 להגיע ״חלמתי מספרת. היא גוי,״ עם

לישראל.
 יקרה בישראל שדווקא חלמתי לא ״אבל

 יבקש גבוהה, עמדה בעל מכובד, שגבר לי
 ישקר כך ואחר — איתו להתחתן מאשה

הגב.״ את לה ויסובב לה
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