
ברמת־גן שיך שושנה של הווילה
איפשר לא הערבי הכבוד

דסין ברחוב יפת של הקודמת הווילה
עת בכל תימהוניים אורחים

אלה אשתו עם יפת ארנסט
פרפר עם נישואין

יפת עם שיך

 אשתו ש,ניהלה׳ הווילה את לעזוב לץ
בשיכון־צמרת!

 דירה משלו, דירה לו יש ״סוף־סוף
 ברהיטים שרוהטה חדרים ארבעה של
אמו! של

 הארץ! את יעזוב לא לעולם ״ארנסט
 היחידי! כביתו אותה רואה שהוא ארץ
 בהר־ בארץ, שניהם קבורים ואמו אביו

הזיתים!"
 ״אני אמרה: יפת, לאלה כשצילצלתי

 כל כי עיתונאים, עם מלדבר מנועה
 שאני מה סוב־יודיצה. הוא הנושא
 היה לא שהוא הוא לך להגיד יכולה
 כי בהול, באופן הארץ את לעזוב צריך

 צו נגדו להוציא עמדתי לא מעולם
 אפשר? איך מהארץ. לעיכוב־יציאה

בנקאי!" הוא הרי
 איתי, דיברה ששושנה בשעה אולם

 שכבר — ידעה שהיא כפי — ידעתי
 הראשונה למחלקה כרטיסים בידיה היו

ב במוצאי־שבת לניו־יורק, 001 בטיסה
 צו־עיכוב־ מפני חשש הזוג בלילה. ז

 עמוס כשהוא במהירות, והסתלק יציאה
 ארוכה לשהות כאילו מיזוודות, בשבע
 בהול, באופן נרכשו הכרטיסים מאוד.
האחרון. ברגע

 כי דעתה על העלתה לא שושנה
 צו־ שתוציא האשה אינה יפת אלה

ס עיכוב־יציאה. * דו * *׳

!הדש
 לבניין שושנה נכנסה אשר ^

בן־ בנמל־התעופה בית־הנתיבות

 עיתונאים, ממתינים כי ביודעה גוריון,
 שרק כך שלה מעיל־הפרווה את קיפלה
 הגיעה כאשר אולם נראתה. הבטנה

 את לבשה בניו־יורק, לנמל־התעופה
הדרו. במלוא המעיל

 היה לא המקומות שני בין ההבדל
 מפני בפחד גם אלא במזג־האוויר, רק

 של מעיל־הפרווה כי ניקור־עיניים.
 העולה פשוט, מינק אינו וינר שושנה

 מעיל זהו עלובים. דולארים אלפי כמה
בעולם. ביותר היקרה פרוות־סובל, של

 תל־אביבי פרוון השבוע כשנשאל
 לו ״אין אמה כזה, מעיל של מחירו מה

מחיר!״
 רוסית פרווה סובל, של מחירו

 ויכול יחידה, כל טיב לפי נקבע נדירה,
 למאות ואף רבבות, להרבה להגיע
 פרוות־ ,שידוע כמה עד דולארים. אלפי

 היחידה היא וינר שושנה של הסובל
בארץ.

 הארץ מן ברחו ושושנה ארנסט
 מפני שחששו מפני בהולה כה בצורה

 יפת אלה שהיתה צו־עיכוב״יציאה,
 כפי יפת. ארנסט נגד לבקש עלולה
 לא הזה לפחד הזה, העולם שגילה

בסיס. היה
 על היה בהילות, בלי גם אולם
 לארצות־ .לעבור ושושנה ארנסט
מדוע? הברית.

המר בגילוי טמונה לכך התשובה

 ארנסט וזהו: הפרשה. של ביותר עיש
 עם מייד חדשה בעבודה התחיל יפת

לניו־יורק. הגיעו

 בבנק חשוב תפקיד עתה ממלא הוא
הח ומשכורתו בארצות־הברית, מסויים

 מקבל שהוא הפנסיה על תתוסף דשה
 למיזוודות הסיבה גם זוהי בארץ.

הרבות.

 בודדים יהיו לא ושושנה ארנסט
 הקרובים מעוזריהם כמה באמריקה.

 לארצות־הברית, לעבור הם אף עומדים
 עוסקים כבר הם לרשותם. לעמוד כדי

לכך. בהכנות

 בלי אשה
מזל

 שושנה את אוהם שאינו י̂ 
ל חזרה ^/קליין־וינר״שיף-וינר(היא

 בקרוב אולי שתהיה הקודם), שמה
 היא אין כי לטעון יכול יפת, שושנה
 מזל שאין או שלה, לגברים מזל מביאה

עצמה. לה

 במיל־ שיכלה אהבת־נעוריה את
ידי מסרטן. נפטר היחידי בעלה חמה.

 הסתבך שיף, חיים רב־השנים, דה
 התמוטט. וכמעט כלכליות בצרות
 עליו, שפר לא יפת ארנס של וגורלו

ידידתו־בנפש. שהפכה מאז

מגרמניה שושנה שהביאה הרהיטים עם ב״דיפלומט״ בדירתו שיך
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