
י את!ה ששח היא איו
.30 בת כמו נראית והיא 38 בת היא

 כדורגל טניס, משחקת וחותרת, שוחה היא
 חוץ ההרים. על מטפסת וגם וכדורבסיס,

 ).15 עד 2 (מגיל ילדים תשעה לה יש מזה
בדרך. והעשירי בנות. ושלוש בנים ששה

 גם לה יש אז מספיק, לא עוד זה ואם
 בשבע יום כל השולחן על ארוחת־בוקר

ארוחת־בוקר! ואיזו בדיוק. וחמש ארבעים |

סווטלאנה

 לברר והוחלט מדי, יותר כבר היה זה
זה. את עושה קנדי אתל איך

 שעומדים רק לא מאד. פשוט שזה התברר
של עשרות) (כמה המיליונים לרשותה

שבחוות־ד,מגו אלא קנדי, רוברט בעלה,
 להם יש הבירה, ושינגטון ליד שלהם, רים

ל מדריך־ספורט (כולל משרתי־קבע עשרה
מלאה). במשכורת ילדים,

 הזאת בחוות־המגורים להם יש לזה ונוסף
 בריכות־שחייה, שתי מכוניות, ארבע גם

קוקה־קולה. ומכונת ביתי אולם־קולנוע
★ ★ ★

 גם אבל ).41( מבוגרת יותר קצת היא
 מיליונרים. של חיים לחיות יכולה היא
 סוו* היא זאת להסכים. צריכה רק היא

 אלה בימים העוברת סטאלין, טלאנה
למישנהו. אחד מחבוא ממקום שוזייץ בהררי

 את להחליף החליטה היא שעבר בשבוע
 בחליפת־סקי. שלה הדתית חליפת־הטויד

 המושלג לאקלים מתאים יותר שהרבה מה
הזדמ שבאותה רק עכשיו. נמצאת היא בו

אח הרודפים העיתונאים אותה איתרו נות
 מציעים מחירים מין איזה נתגלה ואז ריה,

זכרונותיה. עבור לה
 דולאר. אלף 300 הציע לייף השבועון

 ולסזדטלאנה לאמריקאים הראו הגרמנים אבל
 שטרן) (השבועון הם אמיתי. כסף זה מה

דולאר. אלף 700 — רציני יותר סכום הציעו
 את לקבל יכולה היא רוצה סודטלאנה ואם

 אלף. 800 כבר זה אז ברובלים. זה
* * *

 של המיליונרים על האמיתי הסיפור אבל
 בשם ניו־יורקית צלמת של הוא השבוע
זהב. מיכרה לעצמה גילתה היא ג׳ודי.

ל מטכסאם מיליונר איזה בא רק כאשר
 את ומסריטה אליו נלווית היא הגדולה, עיר
 שתיים עד בבוקר משמונה תנועותיו כל

חצות. אחר
 זה ותמורת בצבעים עושה היא זה את
דולאר. 500 לוקחת היא

בבית. להראות מה יש ולמיליונר

הנסיד ש? הנחרה
ש או — ליכטנשטיין את מכיר שלא סי
 חברה לו שאין או בולים, אוסף לא הוא

 כזאת חברה בעזרת הבירה. בוואדוז הרשומה
 שכסה כפי מס־הכנסה, המון לחסוך אפשר
גילו* כבר טובים יהודים
 הקילומטרים 158 על מסתובבים מזה חוץ

 תושבים, 18,700 ליכטנשטיין ׳של המרובעים
 5,130 בני־בקר, 6,200 תרנגולות, 29,930
בני־צאן. 1,020ו־ חזירים

 הופרה ־־ הזאת הכפרית השלווה כל
 פרא־ הנסיך ליכטנשטיין, של השליט כאשר

 ממשלתו לפני הופיע השני, יוזף נץ
 15( בית־הנבחרים ולפני שרים) (חמישה
 טוב ובסימן טובה בשעה והודיע חברים),

האנס־אדם. העצר יורש בנו, אירוסי על
 לעת מאוד מרנינה בשורה היתה זאת

 הראשונים השליטים 13 כי הליכטנשטייני.
 בליכטנש־ נולדו שלא רק לא בתולדותיהם

 ימיהם את לבלות העדיפו גם הם אלא טיין,
 של הכפרים ז1ב־ ולבקר המעטירה בווינה

היותר. לכל שנה, לעשרים אחת נסיכותס
 יוזף ופראנץ זה, כל את שינה היטלר

 הוא .1938 שנת מאז שלו בנסיכות חי השני
ו ילדים חמישה שם ולגדל ליילד הספיק
 הנעימה מהנסיבות יותר אישי באופן, ליהנות

 דמוקרא־ היא כמה עד שלו. והדמוקראטית
 הטלפון מספר כי העובדה להעיד יכולה מית
הטלפו במדריך מופיע )2 12 12( הנסיך של
 הגרמני, האלפב״ית סדר לפי המקומי, נים
הכדורגל, למועדון לשכת־הסעד בין

 כיוס הוא האנם־אדם, הנסיך, של הבכור
 אחרי מטר. 1.90 של לגובה עומגי 22 בן

 ולמד בווינה, תיכון בית־ספר גמר שהוא
לאוני ללכת התחיל הוא בלונדון, אנגלית
 עשתה ואז (היסטוריה). שווייצרית ברסיטת

 יצטרך שלא וכדן טוב, מעשה !שלו האמא
 הולך כשהוא אופניים על ולרכב להמשיך
 מכונית את במתנה לו נתנה היא ללימודיו

שלה. המשומשת הוולוו
 התחיל הוא ברכב האנם־אדם זבת רק
 של בסביבה ובעיקר ומלואו, בעולם לסייר
 קיג־ מארי בשס מסויימת אוסטרית רוזנת
 עד על־ידה הרבה כך כל סייר הוא סקי.

לאשה. אותה לשאת ׳שהחליט

 גרפיקאית מארי, הרוזנת כי להניח יש
העוב .את להעריך גם תדע חובבת, וציירת

ב שייערכו הנישואין חגיגות שלקראת דה
חותנת הלך קטנה, נדוניה הכנת ולשם אביב,

ומארי האנם־אדם

 אחד! את אמריקאי למוזיאון ומכר המיועד
 של ציור היה זה המפואר. מאוספו הציורים
 הנסיך קיבל ותמורתו דה־וינצ׳י, ליאונרדו

 המחיר ותקילין. טבין דולאר מיליון חמישה
 ציור עבור אי־פעם ׳ששולם ביותר, הגבוה

כלשהו.

ג׳ בדיחות כל
ן יותר צד לא מדוע שאלה: סו נ ו סנו ג׳

בטקסאס? שלו בחווה ניות
 את לו החזיר לא אוסוולד כי תשובה:

שלו. הרובה
 שחור, הומור באמריקה שנקרא מה זה
 לפרסם מותר באמריקה כי מוכיח גם וזה
שהמשטרה סבלי הנשיא על הבדיחות כל את

ג׳ונסון

ש על משפט תגיש
 שם את לציין שכחו

הוד בו בית־הדפוס
הבדיחות. פסו

 נשי־ בדיחה עוד
 קשר לה שיש אית

 והמת־ הבא, לעולם
 אלה בימים הלכת

 הוא בארצות־הברית,
הבא: הסיפור

קאזא־ פאכלו
ס  שער ליד מחכה ל

אליו ניגש השמיים.

ת 1<נ3הש 7 הטובו
 בשני□ האמילטון, לג׳ורג׳ לו דהל

ת, ם משוגע. קלף האחרונו ד א כל קו  הו
ה הי ע בן־לילה נ ח כוכב״קולנו מר מצלי ו
ח. ב לחבר הפך אחר־כך ווי טו תר ה ביו

ה וחוץ ג׳ונסון. בירד לינדה של  מז
ה שוחרר גם הי ט מן מ ו סי  על הרובץ ה

ם צעירים איי ק רי מ ט — רבים א סיו ל ה
שלח ם. הי א ט־נ א לווי

ס נחשב ג׳ורג׳ מפרנ ד ל חי מו של הי  א
ה, סכנ מ ה עשירה גרושה ה ת הי ה ש ק קו  ז

אד ה מ כ מי ת שה בנה, של ל ה העו מ כ
ת או ם מ ה ולכן לשנה. אלפי ג תו סיוו  או

ס שכת־הגיו ה .3 א׳ בדירוג לי  דירוג ז
ת עד שממנו חזי כה. הדרך ה ארו
ם אך תיי ה בינ הי תן כמעט ג׳ורג׳ נ  ח

א, של שי ה הנ ה וז ד הי א  נעים לא מ
אד מ ה לא ו פ ם צעירים מיני שכל י בי  טו

ם שרתי ת מ חזי תן ורק ב ח סון של ה  ג׳ונ
ם עושה ם חיי ת. משוגעי בבי

שכת־הגיוס ה, ל ט לי ח ת לסווג לכן, ה  א
ש. ג׳ורג׳ א הפעם מחד כה כבר הו ב ז
מד : 1 א׳ דירוג ע ס מו די. לגיו מיי
ת רק מדו ע מו ה ת ש א א הז  בעיקר הי

ר. על־גבי  על לשמור ידע ג׳ורג׳ כי הניי
ם שבע כל משך עצמו שני ת ה בו טו  ה
הן ה ב  ,27 בגיל עכשיו, .3 א׳ דירוג לו הי
ן עניין שהצבא גדול חשש אי ת בו. י

ף הצבא .24ל־ 19 בין צעירים מעדי

הידד אחו החינוש
 ה־ אבל רפואי. הסבר לזר, יש וודאי

 להרבה משותפת והיא בעייה. היא בעייה
קולנועיות. פצצזת־מין
 יותר ללדת. מעוניינות לא הן בתחילה

 ו־ שלהן. הקאריירה את לקדם להן חשוב
 לא הן ללדת, מעוניינות כבר כשהן אחר־כך

מסוגלות.
 ה־ את לפתור התחילו הן לאחרונה

 לעצמן לאמץ אחידה: בצורה הזאת בעייה
בבית. צעיר מישהו שיהיה העיקר ילדים.

ש טיימר, אליזבט זאת היתד, קודם
 ואחר־כך אפריקאי. ילד אימוץ על דיברה

 כבר היא מרן. סופיה על השמועות באו
ל התחילה והיא משלה, מילדים נואשה
 אחד אולי כל־שהוא. ילד אימוץ על חשוב

 לבן־הזקונים הנשואה אחותה, של הילדים
מוסוליני. של

פצצת־המין על הידיעה באה ועכשיו
אקברג. אניטה

 פסק־הדין את 35ה־ בת קיבלה השבוע
 אי־ ללדת סיכוי לה אין והאכזרי: הסופי
פעם.
 הרבה הם השניים שנישואיה מכיוון אך
 הראשונים נישואיה מאשר מוצלחים יותר

 החליטו סטיל), אנתוני האנגלי (לשחקן
 ריק ג׳יימס־בונד סרטי שחקן ובעלה, היא

 ויהי־ לבעייה פתרון למצוא ואךנוטר,
 וביקשו צרפתי אסופים למוסד פנו הם מה.

המוסד. מן ילד לאמץ
 בעניין נוקשה הוא הצרפתי שהחוק רק
 להיות צריך ילד שם לאמץ שרוצה מי הזה.
 וריק אניטה שנים. חמש לפחות נשוי

 סבלנות להם ואין שנים ארבע רק נשואים
שנה. עוד לחכות
 השבוע עוד יצאו הם כי הודיעו הם לכן

ל על־מנת אניטה, של מולדתה לשבדיה,
ילדם. את שם ולמצוא נסות

ן1וס1
 לשמו. אותו ושואל מלאך

״קאזאלס!״
להוכיח!״ ״נא

 ומרשים שלו הצ׳לו על קטע מנגן האמן
להכנס. לו

ט שער־השמ״ם, ליד מופיע, לבסוף י ו  דו
 את להוכיח מתבקש הוא גם אייזגהואר.

זהותו.
ה על אייק מרעים אוסרת,״ זאת ״מה
 אותי.״ מכיר אחד ״כל מלאך,

 גם כי מסביר הוא בשלו. נשאר המלאך
הזדהו. ופיקאסו קאזאלס
 לעזאזל, הם, ״סי הנשיא־לשעבר: שואל
ופיקאסו?״ קאזאלס

 תיכף כמובן, משכנעת, הזאת הבורות
 אימר אייק. של לזהותו בקשר המלאך את

אייזנהוארו" מך להכנס, ״נא הוא:

אקכרג
31


