
מארצות־ והחוקות הרווקים מסיבת אל הצטרכה הזה השלם כתבת
עשיר אמריקאי חתן המחכשת ישראלית מעדה והתחזתח הברית

 מתהולל ,26ה־ בן רוזנברג סטיוארט —המונית נהג
בתל־ סיני במלון רחבת־הריקודים על

לכבוד שנערך בערב, יסמין. יאירה הזה, העולם כתבת מול אביב,

 השני ביום שהגיעו היהודייס־אמריקאיס, הרווקים.והרווקות קבוצת
 היה קשה מלאה. הנוכחות היתה בארץ, שבועיים בן לסיור שעבר
שידוך. למצוא במטרה הישראלים, מאות בין האמריקאים את לאתר

 הנבוך השיער יוחנה, את !לשכנע להיכנס,
 בכל־ שנתקל הראשונה הפעם לו שזו —
 שיתן אחת, במנה ורמזים חיוכים הרובה כך

צ׳אנס. להן
 אחדות של תחנוניהן !בפני !נכנע השוער

 אחר־בך להיכנס. להן !והירשה מהצעירות,
 יתיג־ הזעיק המלון קשה. יותר כבר היה

 המנוסים והשוטרים המישטרה, של בזרת
 השיב־ יעזרו!מאמצי ילא הכניסה. יאת חסמו
ניע.

ב עיפיעפה האקדמאים,״ ממועדון ״אני
 נתנו משלא פלוס. 40 בת שחרחורת עיניה

 ונגררה השוטר, על ידה הרימה להיכנס לה
 בקולי-קולות. מצווחת ׳בעודה בכוח, משם

׳המתאכ חברים להן ישיש סיפרו אחרות
רחמים. לעורר ניסו במלון. סנים

 האקדמאים, בקבוצת בערגה הביטו כולן
 שנכנסו הלנה, הזריזה השדכנית ובראשם

מראש. שהוכנו כרטיסים עם

וילה________
כביסה ומכונת

 לשירותים נכנסתי למעלה, ליתי
 יודע המי בפעם התיסרוקת את לבדוק 3*

 את אספתי בשפתון, שפתי !משחתי כמה,
עי של חיוך לעצמי חייכתי פנימה, הבטן
!קדימה — ו דוד,

האמרי המיליונר את למצוא קשה היה
 המרצדס, או הפונטיאק עם המיוחל קאי

כמותי. חתיכות לצוד הוא גם שבא
 מבין לשלוף הצלחתי קצר חיפוש אחרי

אמרי שבמקום הישראלים הרווקים 200כ־
רוזנ סטיוארט זה היה לרפואה. אחד קאי
 גבר- בדיוק היה לא והוא 26ה־ בן ברג

חלומותי.
 מרלון לא הוא עצמי, את ניחמתי ,גו,

 לו. חסר לא שכסף רואים אבל ברנדו,
 נוכל מאמריקה, הביא -בטח המכונית את

 למיס־ אותי יזמין בארץ, קצת להסתובב
 יקח גם טוב ובמזל ולמועדוני־לילה, עדות
 אותי ישכן לארצות־הברחת, איתו אותי

הו בפני אותי יציג המפוארת, בחוויילתו
 בקומה שלו המישרד את לי יראה ריו,

לרב. נלך ואחר־כך החמישים,

ש ח ד הדכדוי □
ן־1שיו־

אמריקאי
\  שאל סיגריה?״ לך דהציע פשר ן
> ' /  בחור עמד ליידי הסתוובסתי. קול. /
 לחייו, השלחשים ישנות בסביבות שמנמן,

 הצרות עיניו בקפידה. עשוי השחור שערו
ביתיקווה. בי התבוננו

 כעיתונאית, לכאן !שבאתי לרגע שכחתי
 מ־ היהוידים והרווקות הרווקים למסיבת

 שיעבר הרביעי ׳ביום שנערכה ארצות־הברית
 מסי- אכן היתד, זו בתל-אביב. סיני במלון

בת״ישידוכים.
152 למסיבת המערכת על־ידי נשלחתי

ש שיני ביום ׳שהגיעו והרווקות הרווקים
 ביוזמת ׳בישראל, שבועיים בן לסיור עיבר

 מתחזה כשאני היהודי־אמריקאי, הקונגרס
עשיר. אמריקאי חתן המחפשת לישראלית

 בין דרכי את לפלס הצלחתי רב בעמל
ש הארץ, תוצרת והרווקות הרווקים מאות
 התחרות למלון. הכניסה !שער על צבאו
 מתים- לא-נורמלייות, חתיכות קשה. היתד,

טפ החושפות ושמלות אופנתיות רוקות
 שעל פחות, זוהרות ׳נערות לצד עמדו חיים,
במאמץ האיפור נמרח המיואשים פניהן

 המסיבה על שקראו רבים, ישראלים ורווקות רווקים[עורם שערים
הזמנות, ללא למלון להיכנס ניסו בעיתונים, הצפוייה

בחוץ. נשארו והם התחנונים, עזרו לא מישטרתי. כוח בעזרת בפניהם, ננעלו השערים אך
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