
 ורק לנישואין מחוץ בת 40 בגיל שילדה והבמה שחקנית־הקולנוע היא של מאריה
 אחד כל שם ואז ריילין. וייט הוינאי הבמאי הילדה, של האבא עם התחתנה כך אחר

גרביים. בלי לטקס־הנישואין הלכה מאריה כי לכך לב
 לטקס־הנשואין ללכת הטעמה אירופאית אשד, לה. מניחים לא מאז חודשיים. לפני היה זה
גרביים! ללא שלה

 נושא כל על שאלות. מיני כל אותה ושואלים לעתיד תוכניותיה על אותה חוקרים
השמש. תחת

האהבה?״ על דעתך ״מה
 מאשר חשוב יותר עצמו האהבה עניי! אז האהבה. את אוהבים פשוט 20 או 17 ״בגיל

 אלא האהבה את רק לא אוהבים אחרת. כבר זה כן אחר אבל לאהוב. צריכים אותו האדם
1 ן האהוב.״ את גם

__כגון מעשיות. יותר בשאלות הסתפקו כבר כזאת פילוסופית תשובה שאחרי הפלא מה
בבוקר?״ קמה את שעה ״באיזו

והמדוייקת: הנכונה התשובה של למאריה היתד, הזו השאלה על
 באיזו תלוי ״זה

 הולכת אני שעה
לישון!״

¥ * ¥

 על מדברים אם
 עוד יש שחקנים

 מה לו שהיה אחד
 ג׳ורג׳ זה להגיד.
 את ששיחק סקוט
ב אבינו אברהם

 לו יש התנ״ן. סרט
 ארבע בחיים. נסיון
צב קברן היה שנים

 1.80 לו ויש אי
 3ו־ ילדים 5 מטר,

 ומה נשים־לשעבר.
 נשים? על דעתו
 הגדול: סקוט אומר

 אשה. צריך נבר כל
לנשי אויר כמו זה

מה.

ת ב ר של ה ל צ אנ ן הו

וכעלה של מאריה

 קורט על הכל את כבר יודע לא מי
נאצי. היה כן שהוא ץ קיזינגר גיאורג

 להגר חשב הוא (פעם נאצי היה לא שהוא
 שפעם לכרטיסים). כסף לו היה ולא לברזיל

ב שגריר אותו שיעשה אדנואר את ביקש
 שיעשה ארהרארדט את ביקש ופעם וושינגטון

 שפות. הרבה יודע הוא כי שר־חוץ. אותו
 יודע לא הוא פחות. בעצם אבן. אבא כמו

צר אנגלית, יודע רק הוא ופרסית. ערבית
ואיטלקית. ספרדית פתית,
 חיי זה זה, על לדבר מרבים שלא מה אבל

 טובים. דווקא הם קיזינגר. של המשפחה
 לו־ מאריה עם שנים 34 לפני כשהתחתן

 כך כל היתה היא שלו הצעירה איזה
 תעודת את עמהם נשאו שנים שמשך צעירה

ל מחוץ אל יוצאים כשהיו שלהם הנישואין
 בבתי־ה־ בעיות להם יעשו שלא כדי עיר.

מלון.
 שם, לדבר אוהבים שלא מה על אבל

שהיא לא ).26( הבכורה ויולה הבת, זאת

 מדברת היא להיפן. חלילה. טובה. לא בת
חשבונו). (על בטלפון שעות שלה האבא עם

יורדת. פשוט כן. יורדת. היא מה. אבל
 שנים ארבע לפני בגרמניה. גם כאלה יש

בספ להשתלם על־מנת לוושינגטון נסעה היא
 צלם־עיתונות שם פגשה ואז האנגלית רות

 היא ומאז לו. ונישאה בו והתאהבה אחד,
שם. נשארה

 רוצה היא אם השבוע אותה שאלו וכאשר
 לא. אסרה היא שלה הקאנצלר לאבא לשוב

 רוצח ואני שלי. הבית זה ארצות־הברית
כאן. להשאר
 חושבים אתם ומי הכל. לא עוד זה רגע.

 שלא־היו־ הקאנצלר של הבת של הבעל הוא
 מאשר אחר לא לו־דמי־נסיעח־לברוח־מהיטלר?

אמרי קרבי טייס מנצל, מלקמאר אחד
 הביאו שהוריו השנייה, העולם במלחמת קאי

לארצות־הברית. הנאצית מגרמניה אותו
 להם שהיה אנטי־נאציים גרמנים היו הם
לדמי־נסיעה. כסף

לחרבות עטיחס וכיתתו
 קי, קאאו נגוייאן ראש־ד,ממשלה, גברת כי מספרת מוזיאט־נאם האחרונה הידיעה

 ״יותר להיות צריכות עיניה כי החליטה לשעבר, הוייאט־נאמית התעופה חברת דיילת
מפורסם. יפאני פלאסטי מנתח של למרפאה לטוקיו, טסה היא זה בשביל מקסימות״.
 לנשים עושה הוא מעניינת: התמחות לו יש ארמזאווה, פומיו ד״י הזה, המנתח
מערביות. עיניים מזרחיות
סייגון. של הראשונה לגברת עשה שהוא מה זה ובדיוק

 את גוזרים מאד: פשוט שהפטנט לזכור צריך זה את עושים איך לדעת שרוצה מי
למערב. מזרח הופך צ׳יק־צ׳אק, וככה, הגבות את ומרימים העיניים עור של הפנימיות הפינות

 אמנם הוא במקום. סטיינכק ג׳ון של הופעתו היא מסייגון משעשעת פחות חדשה
 נובל בפרס מעוניין לא הוא כי להניח יש אבל שנתיים. לפני (לספרות) נובל פרם קיבל
למשל. לשלום, נובל פרם שני,
 בבית לקוראיו לכתוב רוצה הוא בסייגון? )64( והקשיש המזוקן הסופר עושה מה כי

וזיאט־נאם. על האמת את
 קורם אותו להעביר הצבאיים מהשלטונות ביקש הוא האמת את לכתוב בשביל אבל

.79מ־ הרימונים ובממד, 16מ־ האוטומאטי ברובה שימוש של
לחרב? עטו את לכתת צריך הוא מה בשביל

הוא!״ מה יודע לא שאני דבר על לכתוב יכול אני ״איך הסביר. הוא אומרת?״ זאת ״מה

בעלמא דברים
 השיא בעלת היתה היא שבוע לפני עד

 אחת. שעה של מאראתון בריצת העולמי
 התאמנה עוד היא ימים ששה לפני עד

באו אפשרית השתתפות לקראת בריצה
במכסיקו־סיטי. לימפיאדה

 :הכל נגמר ימים חמישה לפני אבל
 )25( הצעירה האיטלקיה האתליטית

 ונכנסה הכל את עזבה פסקאלי אלזה
במילאנו. למינזר

★ ★ ★
האמרי הלבנים מפעלי של המחשבים

 לסכם השנה, סוף לקראת החלו, קאיים
 מעניינת: עובדה גילו השנה, מכירות את

 הביקוש ניכר באופן גדל האחרונה בשנה
גדולות. מידות בעלות לחזיות

 לא הם האמריקאים אצל כמקובל
 למד- פנו המחשבים, בתוצאת הסתפקו

 התעלו־ לפשר הסבר לקבל על־מנת ענים
 השי- ההסבר. את סיפקו המדענים מה.
 ארצות- נשות של והולך הגובר מוש

 המשתמ־ מספר (אומדן בגלולה הברית
 נראה מיליון). חמישה הקבועות: שות

ב השימוש של הלוואי מתוצאות שאחת
החזה. גידול הוא גלולה

 המד- התיאוריה לצידקת חייה הוכחה
 מאס ג׳יין שחקנית־החזה סיפקה עית

 בשנה כי בגאווה הודיעה היא ספילד.
 לחזייה ב׳ 4 מחזייה עברה האחרונה

 ד׳). 6 המכסימאלי: (הגודל ב׳ 5
★ ★ ★

אלגנטיותה הוד לה קוראים מזמן כבר

מנאספילד ג׳יין
 צועדת שהיא הוכיחה גם היא והשבוע

 קנדי, ז׳קליו היא זאת הזמן. עם
 האמריקאית בחברה המחצאית חלוצת

הגבוהה.
 בפומבי לראשונה הופיעה היא השבוע

עש המסתיימת מחצאית לובשת כשהיא
לברכיה. מעל סנטימטרים רה

המלבה לפני לא
ש רחל ט ל בסרטיה. מאשר בצילומיה יותר שהתפרסמה שחקנית־הקולנוע היא 24ה־ בת מ

 היטב רואים זה (ואת 93 — 68 — 94 הם שממדיה בהתחשב כן כל מפליא לא זה
 מעל מטר 1,67 נמצא וקודקודה (בדיוק) קילו וחצי 49 שוקלת היא מזה חוץ בצילומיה).

יחפה). היא (כאשר לריצפה
 ביותר היפה ״האשה שלה הפרסום קציני בלשון או נחמדה, בחורה רק לא היא

ארבע. בת ובת שש בן לבן אם גרושה, גם אלא בעולם״
אחת. לא בעיקר אחד. אף להרגיז רוצה לא היא מאד. נבונה בחורה היא מזה וחוץ
 לורן? סופיה על דעתה מה ס

ושחקנית. כוכבת אישיות, של שיא
טיילור? אליזבט •

אותה. אוהבים וכולם ידידותית פיקחת,
 להודיע מיהרה גם היא מחצאיות. ללבוש אוהבת היא כי גילתה היא שכאשר הפלא מה אז

בסיני. להופיע תעז לא היא המחצאית) את המציאו בארצה (אשר אנגליה מלכת לפני כי

מלטש רחל
27 —י— —■יי


