
הבריאות העיקר
 מר, לו. מגיע גרמנייה עם שמתחתן יהודי

 ותה ביצה קלוי, לחם לו מגיע לו? מגיע
 לארוחת־צהריים סלט־ירקות לארוחת־בוקר;

 ובלי אפונה (עם
 שום וכמעט מלח)
 לארוחת־ערב. דבר
 קר־ שטוני מה זה

 יותר (או אוכל טיס
 אוכל) לא נכון,

 ביום, פעמים שלוש
מ שנים. ארבע זה
 כריס־ את נשא אז

קאופמן. טין
 קפה כוס אפילו

 אצלה מקבל לא הוא
רעל!״). (״זה

מחזיק הוא איך

 שתי לו שהביאה זה בזכות אולי מעמד?
 ואלג־ השנתיים בת אלכסנדרה — בנות
של הגיל הבדל בגלל אולי — התינוקת רה
 זה בגלל ואולי .22 בת והיא 41 בן הוא הם.
המותניים. עד וארוך, שחור שיער לה שיש

 במיוחד. גאה כריסטין הזה השיער על
 השבוע, התוודתה היא בריאה,״ כך כל ״אני

 אם מראשי. נושרת לא אחת שערה ״שאפילו
ה הזמן. כל השיער את מברישה אני כי

 פירות מאכילת לי בא הזה הנהדר שיער
ואגוזים!״ יבשים
בתפריט. מתערב לא שטוני הפלא מה

 אחד מתערב. כן הוא בגרדרובה. אבל
 ולנטינו, רומא, של המעולים החייטים

 שלוש חודש מדי לספק הוראת־קבע: לו יש
 כל בחורה קרטים. לגברת חדשות שמלות

היטב. להתלבש צריכה בריאה כך קרטיס

ה נ י ס נ ת ה אי ק רי מ א ה
ה ל חי ת ה ב א שתה סימפסון וואליס ב ב השמיני לאדוארד והר ה א ת ה בה. ל

ה שלו בכתר לו עלה זה ת לה נתן וז אר א ר מוינדזור. דוכסית התו ח  כך א
ה א ת, עוד ב אי ק רי מ סה קלי, גרייס א כנ שפחה ישר ונ ת, למ תי ם מלכו מאלדי רי  הג

קו. א מונ א מ דה לא הי רי ם הו ם כתרי כיו א ו טה־ וגרה גראסיה הנסיכה הי  במונ
ם ולפני קארלו. תיי ה שנ ט לי ח ת ה טי דנ טו ת ס ת לשפות ניו־יורקי חיו ר שאת מז ת ל  א

ס, מלך קי ה, שלמרגלות סי אי ל א מ הי אז ה מ א ו עה הי דו  (זה הופ כמלכה י
ת שלה, השם א) באנגלי ק ם. דוו קי סי מ

סה השבוע ת עוד נכנ אי ק רי מ ת א ח ת. לחצר ישר א תי ת מלכו א א ז  דילון ג׳ואן הי
ם גרושה ,31ה־ בת א א לבת. ו אי מיליונר של בתו בעצמה הי ק רי מ א א צ מו די, מ הו  י

ת כשגריר שנודע ת־הברי דילון״ דאגלס קנדי, של וכשר־האוצר בצרפת ארצו
את לון הגברת תפשה מי ו ת י די ך א סי הו מלוכסמבורג. שארל הנ  בן גבר ז

תיו שאחד ,39 ת־אבו ת־אבו ה מאבו ו 14ה- לואי הי חי א א הבכור ו  הדוכס הו
לוכסמבורג. שליט ז׳אן הגדול

סנדרה

וזגסגחר
1בגן*ו!עד

גי של עניין זה קיץ. כעת באוסטרליה
ה חצי־הכדור בכל הדבר ככה אוגרפיה.

 לכן בדרום־אפריקה. גם בברזיל. גם דרומי.
 אחד בהיר ביום כאשר איש התפלא לא גס

 דים־היו־ מלאיזיה, של השגריר נעלם
, ק ו  מדי חם לו שהיה או הבירה. מקנברה ה

צי מדי יותר שהפסיד או ש הסוסים, במירו
 (או־ הקטנה בקנברה העיקרי הבידור הם

אלף). 57 כלוסיה:
ם, יום, ככה נמשך זה  אבל שלושה. יומיי

 לביתו לא וגם לשגרירות התקשר לא כשלים
 מה יודע מי באמת. לו לדאוג התחילו

 )51( המזדקן המאלאיי קיבל אולי קרה?
שוכב מכת״שמש ל' בית־חולים? באיזה ו  או

 אשתו בשפת־הים? כדיש איזה אותו תפש
תיו ושתי ה הופיעו מהרו, בנו ו בטלביזי

האבא. את לאתר להן לעזור ביקשו
 מועדון־הלילה לבעל משהו הזכיר וזה

תו שבדיוק השכנה, בסידניי גן־העדן  באו
מן  את שלו, הראשית החשפנית את איבד ז

 — 107 (ובעלת 19ה־ בת נלפץ סנדרה
 בלי ימים כמה לפני שנעלמה ),90 — 60
 לא מועדוני־לילה שבעלי רק הודעה. כל

ת תמיד מעונינים מביו תיהם, של בפו  בעיו
 מתחילים שירות־הבטחון כשאנשי לא בעיקר

בשטח. להסתובב
ש אחרי באו אלה אלה? באו ומאיפה

 עבדול הטונקו מאלאיזיה, ממשלת ראש
 שלו לשגריר באמת לדאוג התחיל רחמן

 שלו ראש־חטקס את לאוסטרליה ושלח
המקומי. לש״ב קטן מכתב עם

 תיכף הם בעיות. אין שלש״ב וכידוע
 קיבל לא השגריר התעלומה. את פתרו

תו אכלו לא מכת־שמש.  רק הכרישים. או
תו בלעה  שלווה, קצת תפש הוא האהבה. או
 סנ־ החשפנית עם הכל, בסך ימים עשרה
מגן־העדן. הוציא אותה דרה,

 פשוט: גיאוגרפי פתרון היה הפרשה ולכל
 לים לסידניי; חזרה שלה 107ה־ עם סנדרה

 וראש־ מולדתו בירת לקואלה־לאמפור, חזר
 של החדש כשגריר בקנברה, נשאר הטקס
באוסטרליה. ארצו

מתגרשים מתחתנים,
תר היפה ״האשה  התחתנה בעולם״ ביו

 שהוכיחה ולטש, רחל היא זאת השבוע.
 פאטריק שלה, העסקים למנהל בנישואיה
, ם י ט ד  הזמן, כל טענה שהיא מה כי ק

עכ אבל נכון. באמת זה בעלה, לא שהוא
 — 90ה־ נשל שלה בעלה יהיה הוא שיו

 חורג אב וגם תמונה!) (ראה שלה 94 — 57
 בן ילד הראשונים, מנשואיה ילדיה לשני
חמש. בת וילדה שבע

ת הכל וזה כו שואין טקס בז  שנערך ני
הז בינתיים פאריסאי. מחוז במשרד בצינעה

 כל הוא שאין והסביר הצעיר הבעל דרז
 היפה האשד, היא רחל שאמנם בטוח כך

 והעיניים מדי גדול שלה הפה בעולם. ביותר
מדי. עמוקות

 הכל אצלה שגם אחרת, שחקנית אצל
שבוע התחדש מדי, יותר  היא זאת משהו. ה

 עוד המפורסם החזה בעלת ראסד ג׳יין
 הגיעה כבר היא עכשיו שנה. עשרים מלפני
לכדורגלן נשואיה של 23ה־ וליובל 45 לגיל

ווטרפילד. כוס לשעבר
מתחשב היה לא שהנא זה עם ובהתחשב

 למרות וגם וכו׳ מדי יותר לה שיש בזה
ם, בניהם שלושת ה הוא המשותפי  מכה הי

ת, לעתים אותה מנו  והיא הדבר לה נמאס מזו
 לקבל רוצה שהיא רק להתגרש. החליטה

ת דמי  לחודש ל״י אלף 15 בסך מזונו
דיוק). ליתר 14,350(

שבון הגיעה היא אין  לדעת. קשת הזה לח
 גם זה, בלי גם לה חסר שלא זה אבל

מקב שהיא שנה עשרים זה כי ידנע. זה
 — מותה יום עד לקבל ותמשיך — לת

עה היא אם בין לשבוע, דולר אלף פי ב מו
ה את מופיעה. .אינה היא אם נבין סרטים

 שגילה הסרטים מפיק לה משלם הזה כסף
יוז. הוורד איל־ההנן אותה,

תו זה  ליסרטי־ סרטיה את שעשה ינז או
 במיוחד תכנן אנתה חזייה בעזרת קופה

 של איירודינאמיים עקרונות לפי — עבורה
ם מהנדס הוא יוז כי כנפי־מטוסיס. רוני  אוי

מקצועו. לפי
שב רע, לא מקצוע ש העובדה עם בהתח

תיו את שעברה בשנה מכר כאשר ב מניו
רתן קיבל ט.וו.א., התעופה חברת ש תמו  חמ
ליון וששה ששים מאות דולר. מי

בצמרת החיים
שראש־הממשלה נראה אבל בעולם. ביותר החזקה המעצמה איננה נורבגיה •
השבוע שיחק כאשר בעולם. ביותר החזק ראש־הממשלה הוא בורטן, פאר שלה,

 ליריב כופף הוא הזרת את ראשון למי יכופף מי המסורתי הנורבגי במישחק באוסלו
נשברה. שהיא עד טוב, כך כל הזרת, את אוקרוסט, קייל הסופר שלו,
סאנאנאיאקה דאדלי ציילון, לראש־ממשלת שקרה למה בהשוואה כלום עוד זה *
 פחות לא אותו, האשים האופוזיציה של הראשי העיתון הציילוניים). השמות עם זה (ככה
 נשים עם ורוקד סקוטים של וויסקי שותה חזיר, של סטייקים אוכל שהוא יותר, ולא
 דבר לו לעשות יאפשר אי מאמין? לבודהיסט כזה דבר לעשות אפשר איך ציילון). (של
את בטחון, ליתר סגר, וגם הנבזיות ההשמצות כל את הכחיש גס הוא לכן כזה.

המשמיץ. העיתון
 מי- היה לו שמח היה ג׳ונפץ שלינדון להניח יש הרי סגירה על מדובר ואם •>
 את סוף־סוף כבר סוגר סלינג׳ר, פייר האדון קנדי, ג׳ון של קצין־העיתונות שהיה
שלו ספר־הזכרונות לרימום בפאריס, במסיבת־עיתונאים השבוע זה כשהופיע הפה.
ענה פה?" יש דמיון ״איזה לג׳ונסון. קנדי בין הדמיון על נשאל הוא קנדי) (עם

 תפוח־אדמד״״ עם תפוח־זהב להשוות כמו זה אותם? להשוזת בכלל אפשר ״איך סלינג׳ר,
תפוח־האדמה. דעתו, לפי מי, הסביר ולא התאפק הוא אבל
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