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 לי עולה הזה הסיפור את לכתוב אפילו
בבריאות.

 ״אשת תחרות בהוואי תיערך בספטמבר 24ב־
 נשואות, נשים יתחרו שבה תחרות, איזו העולם״.

 גדולים. פרסים ועל תואר על אמהות־לילדים,
 וכבר מור, פינצ׳י הדוגמנית היא ישראל נציגת

 שלושת את כאן עוזבת היא החודש בתחילת
 ימים לכמה ונוסעת ואמה, אחותה עם ילדיה

בהוואי. לתחרות בדרן לאנגליה,
 שכולם היא הבעיה תשאלו. הבעיה, איפה נו,

 גוף באמת לה שיש יודעת, פינצ׳י וגם יודעים,
 רזות פנים לה שיש חושבת פינצ׳י אבל מפוצץ,

 בשני לעלות הוא שלה גדול הכי והחלום מדי,
מלאים. פנים לקבל כדי קילוגרמים,

 היא 10 ובשעה אוכלת, היא בוקר בכל אז
 ואחרי־הצהריים אוכלת, היא ובצהריים אוכלת,

 — זוללת היא ובלילה טורפת, היא ובערב גם,
קורה. לא דבר ושום

 אני אז מאוד, נחמדה בחורה היא פינצ׳י
 בא שבאמת מה אבל בתחרות, הצלחה לה מאחלת

בעיתונים. לכתוב אי־אפשר זה לה להגיד לי

 גוובה <לדה
כפר־סבא

 אילנה את בארץ, כאן, ראו האחרונה בתקופה
 הפרידה על והשמועות וחמישי, שני כל שושן

הת באיור, פטריק הצרפתי מרופא־השיניים
בשדה־קוצים. אש כמו פשטו
להמ כוח לכם ויהיה סיפור, תשמעו בואו אז
ילדים. ולגדל שיך

 לפני חולנית. אשה היא שושן אילנה של אמא
 שאמה בפאריס, השוהה לאילנה, הודיעו חודש

בבית־ אותה לאשפז וצריך טוב, לא מרגישה

הצעות
השבוע

 פנויים גברים שאץ עוד לשמוע רוצה לא אני
 ולא ותפרנים, נודניקים הם אז — יש ואם בארץ,
 לא והם תרבות להם ואין לנשים להתייחס יודעים
קלאסית. מוסיקה אוהבים

 צריך רק וסוג, מין מכל גברים, מלאה הארץ
אותם. לקטוף ואיך ללכת שדה לאיזה לדעת

 זה בעיקר אתכן שמעניין שמה יודעת אני
 כמה של רשימה הנה אז המאליאנים. הגברים

 בעיות־ הן מה יודעים לא מזמן שכבר מהם,
 החיצוני, מראהו את שמתי שם כל ליד פרנסה.
 שתוכלנה כדי גילו, את וכן עבודתו, ומקום
 לעבוד ולהתחיל לכן, מתאים הכי מי לבחור
בכיוון.

בבקשה:
 , — אלמן — גדול עשיר — חכמי משה

 עם בחורה רציני. היפוכונדר בביטוח. מתעסק
 גבוה, במיוחד. בעיניו חן תמצא ומיחושים מחלות

.40ה־ בסביבות שחרחר, רזה,
 — אלמן — גדול עשיר — גיטר בנו
 בסביבות ממושקף, נמוך, דיסקונט, בנק מבעלי

.60ה־
 — אלמן — גדול עשיר — דוניץ דויד

 ושמנמן נמוך — בתל־אביב רמדה מלון בעל
 שהתעשרו הפרנקפורטאים מחבורת אחד —

 גיל בסביבות — כאן עכשיו ובונים בגרמניה
.60ה־

 — גרוש — עשיר כן גם — מנחמי יגאל
 שעשה האחרונה בעיסקה ונאה. חתיך צבר קבלן,
דולר. מיליון הרים
 עשיר? רזה, שמן, נמוך, גבוה, רציתם, מה אז
הכל. יש הנה,

מושביץ ודוד פרחי
40 בגיל נוצצות עיניים

 מעלית מושביץ שדויד כבר יודעים כולם
 שם היו .40ה־ הולדתו יום את והדר פאר ברוב חגג

 שאכלו ומעולם־הבוהמה, מעולם־העסקים ידידים
 דן. מלון אנשי והגישו בישלו אשר המטעמים את

 והביאו מהמוזמנים חלק באו בימי״הולדת, כמו
יום־ההולדת מתנת היא ידוע לא שעוד מה

 המתנה פרחי. אשתו, מושביץ לדויד שהגישה
 אצל האחרונה הבדיקה של תוצאות היא

 בחודש בהריון היא שפרחי שקבע הגינקולוג,
 וקבלת יום־ההולדת שמאז לי אומרים השני.

 דויד של העיניים נוצצות מאשתו, המתנה
שנה. 40 כבר נצצו שלא כמו מושביץ

 וטיפלה כאן אילנה היתה היום באותו עוד חולים.
 חזרה היא ימים כמה אחרי הסידורים. בכל

 המיקצועיות בהתחייבויות לעמוד כדי לפאריס
 כדי ארצה טסה העבודה את שגמרה וברגע שלה,
חזרה היא שבוע עוד אחרי אמה. את לבקר

שהש ברגע ושוב לעבוד, להמשיך כדי לפאריס
 להיות כדי הנה, הגיעה היא ימים לכמה תחררה

ומישפחתה. אמה ליד
 ילדה סתם בטיח. ולא הרומאן נגמר לא

כולנו. על שהלוואי

באוור ופטריק שושן אילנה
אמא בגלל רק

גיטר בנו
עשירי שמן, רזה,

ר פנ סי
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 והבגדים גלזר רותי את מכירים כולם
 שנים כמה לפני החליטה רותי שלה. המדהימים

 רומאנטיקה זה מהגברים רוצה שהיא שמה
 ולחישות נרות, לאור וארוחה״בשניים ומתנות,

 זה מהגברים רוצה לא שהיא מה באוזן. אהבה של
 להסתפק להם, לבשל החולצות, את להם לכבס
 האמא את לבקר ללכת מרוויחים, שהם במה

שלהם.
שכל לגמרי ברור כזאת החלטה אחרי

גלזר רותי
מודעת־אבל

 נהנו הם נשואים. גברים עם היו שלה הרומאנים
בסדר. לגמרי היה והכל נהנתה, והיא

 רותי נפלה האחרון, ברומאן שפיתאום, עד
 מוכנה כמעט היתה וכבר מאוד, גדולה באהבה
 הגבר אבל השאר. וכל לו ולבשל לו לכבס אפילו

 ולפגוש החוקית, אשתו עם לגור המשיך זאת בכל
לאשתו. הסבר לו והיה זמן לו כשהיה רק רותי את

 כמו שיבוא לאהובה, רותי חיכתה זמן־מה לפני
 בא לא והוא עברו השעות אבל הבטיח, שהוא

 לטלפן לא כדי דיסקרטית די היא רותי לפגישה.
 המחרת, ליום חיכתה היא קרה. מה ולשאול לביתו

 למחרת, אבל למקום־העבודה. לו לטלפן כדי
 במודעת־ ,גילתה היא לטלפן, שהספיקה לפני
מת. פשוט שהוא בעיתון, אבל

עצובה־עצובה. היא מאז
 זוכרת ואני כזה, סרט ראיתי שנים, לפני פעם,
עכשיו? אבכה לא שאני אז בכיתי. שנורא

400 י■־'׳  _ < 1


