
התייאשו האחרות

 ללקר־ וזחיים האירו תמיד א ך•
 שעה היום, ויטגנשטיין. דה /

 יכולה חנותה, בפתיח היא שיושבת
ולחייך. עיברה אל להשקיף לקרדה

וזכתה ציפתה והיא
 זה בחיים שחשוב מה :נערה לכל

 הגיעה כך השייכל.״ ולא האופי
 ומשבח לגאולה מאשפתות לקרדה

ליום־טוב.

הצמות? ביצית את היפוה מי
 רוחק׳ה תיראה איך איך, איך,

ב הדקיקה, הדוגמנית בןידיקט,
הריון? חליפת

 לפני רק הרי ? אה מתפלאים,
ה החתול על לכס סיפרנו חודש
 ובעלה רוחק׳ה בין שעבר שחור

 רשת בעל קטרפיליר, יוסקה
 והיום עפר, לעבודות הבוטיקים

 פתאום מה אז באמסטרדם. עז בעל
בהריון? היא

 רוחק׳ה :כזה הוא הסיפור אז
 מצאה שאומרים, כמו פניה, שנפלו

 תעשיין של בזרועותיו תנחומים
 חודשים ומזה מענף.הנעליים, ידוע

 בבית־המרקחת נראתה לא מיספר
 יודע־ גניקולוג לדירתה. הסמוך
שמחזור באוזן לנו לחש דכר

מבו דוגמנית־הצמרת של הצמרת
 בן־ צריך עוד מה אז לבוא. שש

ב לחשוד להתחיל בשביל אדם
 העלי־ שהבחורה עוד מה משהו?
 האחרון בזמן לעיין החלה גם

 הזניחה ואף מיקציועית, בספרות
ה כלבתה עם הצהריים טיולי את

וימפי. אהובה
 מי צוחק :נאמר כבר זה ועל

אחרון. שצוחק

 הנמצא ),0( הבמאי אשת לביו
 נוכל עסקים״), (״לרגל בחו״ל
 שבין היחס את ולגלות לנסות

).1ל־( >1ו1(
ה את לתמונה נוסיף ועכשיו

 לאחרונה שנראה ),113( משיק
 נותר ולא חוצה״זווית, מעמיד

חצה... הוא זווית איזה לנחש אלא
מ.ש.ל.

ש ל שו מ ה
הניצה■

 הרומנטי הסיפור שזהו בחיי
 ועד היום עד ששמעתם ביותר
בכלל.
 ומאוד משולשי מאוד משהו זה

 צלע :הולך הוא וככה מאוהב.
 צלעו היא הניצחי במשולש (^)
 נראה אשר ),8( ידוע שחקן של

 )0( אשתו עם מסתובב לאחרונה
 אם ).8( ביותר הטוב חברו של

ה היחסים את בחשבון ניקח
הקבועה פילגשו בין מעורערים

 למשפ־ בן שלמד,*׳ הקרפיון קון.
 תמים בה אינו אמידה, דתית הה
לחשוב. היה שניתן כמו

 ש־ העלתה שלנו מיוחדת חקירה
מזה נהג התמיכדלמהאה ׳הקרפיון

בדוי. השם — קטין היותו בגלל *

 מכובדים גברים לפתות שנים כימה
 מהם סחט מכן ולאחר ונשואים

 יגלה כן לא שאם באיימו כספים
לנשותיהם. הכל

 לוקוס לדיצה הדבר כשנודע
 הגירושין תביעת את מיד ביטלה

שהגישה.

ש ק ש ק

בס ב .בבז■

דחטונית חמישקאית

ן 11 ך! חב אשת היא *לקרדה ן
! המק המעולות מן רה □1 ו

ש (הכובע אופנתי לבוש על פידה
 מק־ פקס מתוצרת הוא ראשה על

ב בנותיה את ומגדלת פריז) טור
ש כמובן, המתירנית. התקופה רוח

 למיפנה גס גרם במעמד השינוי
עורה. בצחות ומשמעותי חיובי

 אותן כל את בתוגה ולזכור לחייך
בלי שחלפו ומרות ארוכות ,שינים
שוב.

איום גורל *
 הנרי את לראשונה גשתי ^

^ / יבו — גליקשטיין (הרנציו 2/
 ש־ כפי הידוע, הפלאטפוסים אן

 בחיבה) היום אותו מכינה לקרדה
 חורפי יום זה היה חורף. בעם

 כל גשום. ממש במיוחד• ׳ורטוב
 קרה ואז וטיפטף, טיפטף הזמן

ה בגילוי לקרדה מסבירה הדבר,״
 ויזה קיבלתי ״אז ליה, האופייני לב

 ילידת אני — לארץ לעלות וזכיתי
לך.״ ידוע ׳שוודאי כפי עפולה, ופישרו חלום ^

 אישה ככל לקרדה ניראתה ן ן*
 ובילתה בישראל, עמלה 11\

 על בבכי־תמרורים כלילות ימים
 וכקיוסק־ כאם, כאישה, גורלה מר

 מסמל הקמוט גופה בישראל. אית
אלו. בימים הרעוע הנפשי מצבה את

 ה־ של התנכלותם מרות 1ך
/ / הצלח הבריטיים שילטונות /

 להשבלתי הודות עיבודה, לקבל תי
 החילותי וכך הטובים, ולנימוסי

עבו בקיוסק. פועלת בתור לעבוד
 מכרתי מאוד. ומייגעת קשה דה

 שנה באותה מתוק. וגזוז חמוץ גזוז
 על בהחלקה שלישי בפרס זכיתי

 בפתזד שנערכה בתחרות הטוסיק,
 ניגש לתל־אביב, כששבתי תקווה.

 מתוק. גזוז וביקש לקיוסק הנרי
בי.״ מאוהב שהוא ידעתי מייד והנחלה המנוחה *
 חברה אשת היא לקרדה יום ך*

 מליחים חגות ובעלת ידועה | 1
 טבעת לי קנה ״הגרי משגשגת.

 עיתר בשני עלי וכתבו יהלום,
אומר אני אותי, תשאל אם נים.

 )1 טור ,2 מעמוד (המשך
ל ילדי ולמסירת לגירושי שהביא
מיסיון.
 מזה :ליבכם לתשומת ובכן,
 דה־דנירו בריו נמצא אני שנתיים

 לא מעולם קופת־חדלים. בשליחות
 .וחשוך־ ותום והנני נשוי, הייתי

 נפטרה חמתי של אימה ילדים.
 מחלום־בלהות. כתוצאה בשנתה

מיידית. התנצלות לפרסם אבקשכם
דל־פלאטה, פאכלו

הטובה. התיקווה כף
 בכתבה המופיעות העובדות

 חוזרים ואנו בקפדנות, נבדקו
 בלתי- אי־דיוקים למרות : ואומרים

 הכתבה שיקפה אלה, משמעותיים
המציאות. רוח את

תמרורים
ר ט פ י  לאתר מאשתו, • נ

 עמנואל ד״ר ממושכת, מחלה
 ה- ממקימי (קודקוד). שפיץ
 נותר הבריטים. בתקופת תלפ״ב
ועשיר. ערירי

א ש י  ה־ איש להתאבד, . נ
 דה־ ויטוריו האיטלקי תברה

גי כישלון לאחר ),47( שמונצם
דונה־פינצטה הרזנת עם רושיו

)234.(

. ו ד ב א ת  רומיאו בשנית, ה
- <קפלן) קאפולט ויזליה

בהביטה. ביקוד לאחר
א י ק מחי בדרכו ברכבת, • ה

 כברי קיבוץ ליד לנהריה, פה
 זלמן של האציל כלבו (מאוחד)

 מראשוני קצלנבוגנרבורגר,
 בה־ חיפה בקו הכרטיסים מבקרי

 תירם, חתיכות כלל קיאו ירייה.
בונזו. ורקיקי עגבניות קליפות

ה ל  צימוקים עם מתוקה • ח
 מסתם טעימה יותר הרבה וסומסום

הלה.

 הספ־ בנימת חש לצ׳רצ׳יל, אנגליה״ ימי ״דברי את שקורא י **
 עם כיצד הזה האיש חש כמוני כמוהו דפיו. בין המפעמת קנות
עורף. לו פונה וקצר־זיכרון כפוי־טובה
 תמונה). (ראה ז למה אנו שואלים כמוהו כמוני

 שתבקש אדירה קואליציה מולנו תקום כי ידענו לכנסת כשנכנסנו
 אשר מפלצת מעין בדמיונם ראו הכנסת חברי מבין רבים דמנו. את

 ריקנותם. את ותחשוף והצביעות השקר למסווה מתחת אל תחדור
 החברויות ותעדנה מפלצת, ידי יעל לא אך נהרסה, שלוות־רוחם

אחרים. ח״כים ובין בינינו שנרקמו הרבות
זאת. להרוס חייבים שהיינו משום רוחם שלוות את הרסנו

 במשלטי המצרי האוייב כנגד שלחם וכמי לו זר אינו שהרובה כמי
 זוכר אני שפלות. וקנוניות ריקני מלל בפני מחוסנים היינו הדרום,

לעומתו חייכתי ותהה. גבותיו הרים מבטו, את אלי הסב שבן־גוריון
)336 בעמוד (המשך


