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אמריקאי חתן למצוא

ל 1ו;נו ו י ח ה עשיר,

שאורגן בומיפגש מכונית,

היהודי הקונגרס ד על־ י

עבתל־אביב האמריקאי ש0 1 0 פ ? מתד־אביב, ^ ^ 01̂ 1 !
בהתחלה במלון. שעובדים חבריו בעזרת הדיסקוטק אל התפלח |

 בו גברה מהרה עד אד אמריקאית, מיליונרית לו למצוא קיווה
 נימר־ בחיפושים והתחיל דעתו את שינה והוא שבו הפטריוטיות

שבמלון. הישראליות מבין בעיקר אחד,״ לערב ״אשה אחרי צים

 הצליחה ההונגריה נינההתהדר
 בעמל למקום להידחק

(למטה). רווק אליה הצטרף ומייד (למעלה)

הישראלי, מילס אריה הציע כך,עליהם! .נעבוד
 הריקודים מארגני שהורו בשעה

להצעתו. נעניתי נאני בלבד מעורבים לזוגות יוקדש הבא הריקוד כי

ט ע ! פ תי ^ צ פ  — אושר מרוב מעורי ק
 האמריקאים הגיעו, הם כאן, שוב הם ~

 שבאו האומללים, הרווקים נערי־חלומותי,
יהו למצוא — אחת במטרה הקודש לארץ

 ותהיה לארצם איתם שתחזור כשרה, דיה
וב בבריאות וברע, בטוב לחיים, ידידתם

ביניהם. המוות שיפריד עד חולי,
 בפעם הגיעו יהודיים ורווקות רווקים 150
 היהודי־ הקונגרם בחסות לארצנו, נוספת

 שעברה, בשנה שבועיים. למשך אמריקאי,
 לחפש ניסיתי דומה, קבוצה הגיעה כאשר

 פשוט אבל ),2136 הזה (העולם מישהו לי
 מדי. גדולה היתד, ההתחרות — לי הלך לא

 היה התאכסנו, שבו התל־אביבי, סיני מלון
כמוני, שבאו, ישראלים מאות על-ידי מוצף

 שמנה אז הייתי ואני שידוך, להם למצוא
 שרוצה למי כיאות התלבשתי לא מדי.

 לי מצאתי לא וכך עשיר, חתן לה למצוא
מיליונר.

 פחות, ק״ג חמישה שוקלת כשאני עכשיו,
 ),2188 הזה (העולם רצחנית דיאטה אחרי
 עכשיו, האמריקאי. המיליונר אותך, אמצא

 אותי, יראה רק הוא וחתיכה, יפה כשאני
 הבחורה ״את פשוטות. בזרועות אלי וירוץ

 נטוס ויחדיו לי, ילחש חיפשתי!״ שתמיד
לאמריקה.

 כאשר בחטף, במוחי עברו אלה מחשבות
 הרווקים נשף לקראת בקפידה התלבשתי
התל- דיפלומט מלון שאירגן והרווקות,

| ן |  ממום זמיר אילן לי הודיע ' ץ
 אי להתחיל שבמקום טאנדו ■ י ״*

ריס תוך מנהל, שהוא המועדון אל להצטרף הציע
ר מתלייה .את

שציפית

 שעברה.] השבת במוצאי האמריקאים, למען אביבי
 הדוקה, לבנה חליפת־מכנסיים מאמי שאלתי

 במישק]] להוריד הרבה עוד (נשאר עלי עלתה קושי
 טבעות, וכמה שרשרת־זהב מדודתי ״סחבתי״

 מר,י כסף. חסר לא לי שגם יחשוב שהמיליונר
 השזופות. פני על מייק-אפ של טונות

 ל־ע נכונה אני וקדימה. הנכונים, במקומות
 אזקילי לפרוע לא בדי במונית, מהבית יצאתי

 ליוזד 55 לי עלה התענוג מדי. להזיע ולא תי
קטן. כסף מיליונר? עם חתונה לעומת זה מה

 הלובי אל ואלגנטיים קטנים בצעדים נכנסתי
 בכה. בערב. שמונה רק היתה השעה דיפלומט. מלון
 ש אותי לימד שעברה מהשנה נסיוני מוקדם. באתי

 בשנה יותר. קשה ההתחרות תהיה שאאחר, כל
וישראליו ישראלים מאות המלון על צבאו עברה


