
₪ ו ו ו ח ₪ ( ו מישפחה!ע/(ע7 מ ע

סיפור
האגדה מספר

 באמת כי שלי, מהחיים שלא חבל כמד. אבל מהחיים, סיפור
 איציק למתכנן־האופנה שקרה מה לי שיקרה מתנגדת הייתי לא

 אפילו אולי או מהסרטים, ממש שלקוח סיפור מין כזה פיצי,
מהספרים.

 הוא עצמו, איציק אותו שמספר כפי לפחות — הסיפור אז
 שם ללונדון, זהב, לב ובעל חמוד שהוא איציק, לו נסע :כזה

 אותו שמכיר מי אבל למיפעלו. וסחורה בדים לרכוש התכוון
 מחיר. בשום ובילוי תענוג על יוותר לא כמוהו שאחד גם יודע

 שהוא לא בקאזינו. הגון לבילוי לעבודה, עבודה בין לו, הלך •אז
 רק בדם. אצלו זורם לא אפילו זה ולא. לא מי־יודע־מה. מהמר

חיים. ועשה ביד כוסית עם ברולטה לו ישב הכיף בשביל
הסעודית, ערב מנסיכי אחד של הנהג ישב ולידו המזל רצה

 פיצי לו ישב חשבון. לעשות בלי והפסיד יותר, ולא פחות לא
 מן הפסיד. יותר לעומתו ההוא הרוויח, שיותר וכמה והרוויח,

 הוא לו שנשאר שמה הנהג לו סיפר — משמע תרתי — להון הון
 והוא שלו, מהנסיך מתנה יום, באותו שקיבל החדשה המכונית רק

 טוב הולך ואם טוב, כי פעמיים איציק אמר עליה. להמר מוכן
? להפסיק למה אז

מכו הגיעה ואחריו לארץ, הביתה פיצי לו חזר רבותי, וככה,
 גראנד קוראים הזה הטכני לפלא לעיניים. תאוות ממש שהיא נית

ולהו חלונות להרים כפתורים, על־ידי מופעלת כולה והיא פרי,
ולהנ אותו להגביה וקדימה, לאחור הכיסא את להזיז אותם, ריד
 לפתוח ולמטה, למעלה ושמאלה, ימינה ההגה את להזיז אותו, מיך
 המתנועע הדבר את שרואה מי כל — בקיצור ולסגור, הגג את
להלם. נכנס הזה

 ממשיך הצנועה ובדרכו מהמבטים, עניין עושה לא איציק אבל
מדאגות. חופשי בכבישים לשייט

פיצי איציק
ו!טכניקה פילאי

 על אם כי אחת סתם ולא חדשה, מכונית שמתחשקת למי אז
 גם אולי ויחכה, בקזינו ויישב ללונדון שייסע אמיתית,. רמה
עשיר. סעודי שייך איזה של לבור־שומן יפול הוא

שכזאת אהבה \ הרקדן לרווק הברבור שירת
 יתל־ של הידועים מירווקחז אחד ועוד

 החופה לטובת אותנו עוזב רבתי אביב
ה וובעל הרקדן זהו הפעם והקידושין.

דויד. חילייק למחול, סטודיו
 הבוהמה, לחוגי בעיקר הידוע הבחור,

 והחוזה בבית היושב העם לנו, גם מוכר
 בא כשהוא במישדרי־השירות, בטלוויזיה

עיידות־הפיחוח. את לנו למכור
 זה!״ עם גמרתי ״אני אומר כשהוא

 מתחיל ״אני להגיד מתכוון בעצם, הוא,
חיי־ד,רוו עם גמר אולי הוא יכי זה,״ עם

ה בחיי מתחיל בפירוש הוא אבל קות.
נישואין.

 אל־על; דיילת עדיה, היא שלו העתידה
 לטובה; •עלינו הבא החודש הוא התאריך

 אימדדרסקי בני יש,ל החצר והמקום:
ביפו.

 אמידורסקי, מישפחת את מזכירים ואם
 מסיויימח תקופה יצא ישחיליק לתזכיר ראוי

 גירושיה בימי אמדורסקי, מיקי עם
 הרבה מסתובב ניראה יוכן ומבני, העליזים

רוכינא. אילנה עם וצמוד
 להתיישב. הזמן הגיע להשתולל. די אסל

 בית יקים גם הוא יומחול זמר ■בין ואם
יריע? זה מה ומי׳שיפהה,

ה הזמרים עוזבים ידיעתי, מיטב לפי
ה את למצוא □תיקווה הארץ את טובים

 היה אבל הגדול. בעולם המסחררת הצלחה
ב־ המזמרת כזאת אחת על דווקא סיפור

 אשיח ישכיל נדמה ברחוב ׳כיום כשמטיילים
 ׳האפידמיה מתקדם. ׳בהריון נמצאת שלישות

 מיש- יש אבל הארץ. ע׳ל השתלטה הזאת
 לכם ׳והרי במיייוחד, ׳פוריה שהוא אחת פחית

במלואו: הסיפור
 טיוב־ דותי ששמה אחת בחורה יש

 בחודש סהיר״ון טיוב, !במזל שהוא, טרמן
 לאדי נשואה הייתה זו רותי השישי.

 דיילת של בעלה כיום ׳שהוא טובטרמן,
׳נשי קחו בהריון. היא ישיגם דפנה, בשם

 גייסתה־לישעבר היא זיו דפיה עמוקה. מה
 כיום הנשואה טיוכטרמן, ציונה של

ב סיוף״סוף היא ׳וגם ני, "י יה ליהד!
הריון.

בוטיקים, כולה מוקפת שירותי נראה
 טוכטרמן, בני גיסה-לשעבר, הרי כי

 ציונה, משכבר, ׳וגיסתה בוטיק, יבעל הוא
 ותופרת בצלחת, ידיה טומנת ׳אינה היא גם

׳במחיר. המריבה ׳לכל שמילות
 מיישפחה־של- — לזה לקרוא !איר ואז

1 מיושיפחה־בהריוון יאו בוטיקים

פסקל וילי
— מאיטליה

פסקל אנה
באושר —

 רצינית, די קאריירה שעזבה איטלקית,
 שאותו ׳ו׳בחיר־יליבה, הארץ ׳לטובת והביל

כיה. הכירה
 בא־טלייה שבבר ,24 בת פסקל, אנה

 הידועה הזמרת את בשתיקתה כוכבה זרח
 לביקור לארץ ובאה הכל את עזבה מינה,

 האלוהים רציה יקצר. ולמסע־הופעחת הפיוז
 במועדון ׳בילד בעת ׳בארץ, הכירה והיא

 עד שם פרחה והאהכיה וידי, את בנתניה,
 ימים, :■בדעיים עירו ילא השמיים. לב

 ההא שגם דלי, ׳בהבנות. ׳נישאו והשיניים
 הוא מצרפת, יחטוף לביקור ארצה בא

 נכווה הבחור האלידי. ג׳יהני של העתק
 להשתקע החליטו ושנייד,ם האהבה, מאש

בארץ.
 סבתי־ באחד למתינות חנות כתהו הם

 מתינות, מוכרים הם בבוקר בנתניה. המלון
 תיזמורת ״ש לווילי מופיעים. הם ובערב
ב מזמרת ויאנה מנגנים, ארבעה בעלת

 קלוקלת. ובעובדות בצרפתית איטלקית,
 האושר את סיף־סוף מצאו וששניהם ניראה

בחיים.

ו ק
זה עם מתחיל הוא

רותי של השזיף
 היא סיפרוני. רותי ששמה וכישרונית, ידועה פיזמונאית בארץ לה מסתובבת

אדומה. בשימלה הנח״ל להקת של השיר את השאר, בין שחיברה,
 תשיר ולא שירים בחיבור תסתפק שהיא סיבה שום שאין החליטה זו רותי ובכן,

 נהנית אבל ידועה, די היא אין עדיין בינתיים לשיר. החלה היא ואומנם, בעצמה. אותם
 האזור את ומייפה לאבני־חן בבורסה עובדת היא הכיס ולמען זמרת, שהיא מהעובדה

וסי אקשן אוהבת ממולחת, סוחרת הפכה והיא הכתפיים על ראש לה יש בנוכחותה.
 שמילא ,31 בן פרבר, סטנלי בשם אנגלי יהלומן הכירה זו עבודתה במיסגרת כונים.
 בבורסה מסתובבת ורותי השניים, להם התארסו הראשון. מהיום נבר ביהלומים אותה

 הבורסה, כל את בצל ומעמידה אצבעה על מתנוססת שזיף בגודל כשטבעת־אירוסין
שבה. היקרות אבניה כל על

 התאריך על סופית סגרו כבר ושניהם בלונדון, למסע־היכרות דותי את לקח סטנלי
זאת. לעשות הנכון החודש הוא אוגוסט — לחופה מתחת לראותם שרוצה מי החשוב.

 מוכן וסטנלי ישראל, תהיה שארץ־מגוריהם החליטו השניים :משמחת בשורה ועוד
 לצידה מגוריו, את ולהעתיק והגשומה, הקרה לונדון עם עסקיו כל את לסיים ומזומן

הדיעות. לכל משמעותית, תוספת הארץ. של הקיצית השמש תחת אל רותי, של


