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 אפשר לולן סופיה של החיות בין •
 אריה; אחד נמר; אחד השבוע: לראות, היה
 אוסלוט; אחד ברדלס; אחד שחור; דוב אחד

מאסטרויאני. מארצ׳לו ואחד
מ חלק היה הזה הפרטי גן־החיות כל

 לורן: סופיה למען ורק אך מאורגן, מאמץ
 בסיר- הללו החיות כל באמצע הופיעה היא
באהבה. מסופיה הראשון המוסיקאלי טה

 שופ־ סופיה מופיעה בו שהסרט, הצרה,
 מאס- של לצידם ושחורת־העיניים עת־החזה
תן סלרס פיטר ),42( טרויאני נ ו ג׳  ו

בלבד. הטלביזיה למען — יוסרט וינטרם,
 הטלביזיה בהן בארצות בני־תמותה, סתם

 היפה. את לראות יוכלו לא חינוכית, עדיין
★ ★ ★

 ווילים האמריקאי, הסופר־הביטניק •
 שרצח בלבד זו לא קשה: איש הוא בורוס,

בבית שישב שיגעון; בשעת אשתו את
ש אלא ושדד; שגנב הומו; שהוא ר,סוהר;

לסמים. בפעם, בפעם מדי מתמכר, גם הוא
 מצויינים ספרים וכמה כמה פירסם הוא

העירו הסעודה הוא בהם שהידוע ומזעזעים,
לו מפריעים לא וכספו תהילתו אבל מה•

 והרואין, מורפיום עם ושוב שוב להסתבך,
ומאריהואנה. חשיש על לדבר שלא

•ה כגופה הנראה בורוס, פירסם השבוע
 תיאר הוא משמח: מאמר שתיים, על מהלכת

 מן רפואי, טיפול בעזרת השתחרר, כיצד בו
בסמים. השימוש הזה, האיום ההרגל

 בהזרקת הצורך מן לגמרי ״השתחררתי
 ההומו הסופר הצהיר ורידי,״ לתוך מורפיום
בשמחה.
.11ה־ בפעם — מזה השתחרר הוא ^אגב,

★ ★ ★
 העשירה ׳קלוני יהטארי הזמרת •
 חוזה ההוליבודי לשחקן נשואה היתר,

 מאז ועושר, באושר חיו השניים פרד.
 .1962 ועד 1953

והתגרשו.
 הילדים ולחמשת אלי אכזרי היה ״הוא
הזמרת. טענה שלנו,״
 חוזה, עם שוב התחתנה כך משום אולי

.1963ב־ מכן. לאחר שנה
 מבקשת קלוני ורוזמארי — 1967 עכשיו

 פרר. חוזה מבעלה גט
קעננית.״ ״אכזריות העילה:

■ - ■יו■ ■ ■י■ ■ י•—■ ■
 חכמות. אין כידוע, הגרמנים, אצל

 לא. הגרמניות אצל גם
 צמחה גייסלר מרגרתה כאשר לכן
עד שצריך כמו ופרחה צמחה היא ופרחה

מרגרתה

ם רי פ ס מי
גרמניים

 התשעיס־ששים־ את בדיוק מילאה שהיא
שלה. תשעיס
 ושתיים לעשרים הגיעה כבר היא ואז

במ הצטיינה לא היא ועדיין שנות־חייס
אומה.

לציון. הראויות הנ״ל הגוף ממידות חוץ
 רציני. דבר באיזה לעסוק החליטה היא לכן

 היא שלה 22ה־ ובקיץ למשל. שחייה, כמו
שחייה. ללמוד התחילה

 כך כל ידעה שהיא עד ולמדה למדה היא
 לשחות כבר שאם שהחליטה לשחות טוב

לצלול. לדעת גם כבר כדאי אז
לצלול. למדה היא לכן

 טוב כן וכל מהר כן כל למדה והיא
 באהאסה, באיי השבוע הופיעה היא שכאשר

 ל־ אחד מיספר עוד להוסיף יכלה היא
המרשימים. מיספריה

וששה. שבעים הוא .הזה המיספר
 צללה אליו (במטרים) המים עומק זהו

 בצלילה העולם באליפות גייסלר מרגרתה
לגברות.

 אחרי בלבד חודשים ;2 לה, נתן זה
 באליפות השני המקום את לשחות, שלמדה

הצלילה.
 ותיקה שחיינית זכתה הראשון במקום

 שהעמיקה טרום קתרין האוסטרלית — יותר
מטרים. 95ל־

המדעי. אישורו את לזה ונתן אליס, אלברט הניו״יורקי הפסיכולוג בא עכשיו
 כמו הגיוניים״, לחיים המכון ״מנהל אומר בריא. דבר היא בבעל שהבגידה מסתבר

:אותו המממן המוסד את מכנה שאליס
הנשואין. למיסגרת מחוץ יחסים לקיים צריך מאיתנו אחד ״כל
לנשואין.״ עוזר ואף — הגופנית הבריאות את מחזק השיגרה, מן אותנו מוציא ״זה

ב: הדוקטור לדברי הדבר, סיבת  שיא זה מה בהדרגה, שוכחים, ״בנשואין הטו
 בשיא מת, שהוא לפני אחת פעם לפחות לזכות, רשאי מאיתנו אחד וכל יחסים. של

כזה.״
:הבריאות ההשקפות בעל הרופא מסיק

 לשמור בהחלט אפשר הנוכחי, המוסר על שמבוססת זו היהודית־נוצרית, ״בחברה
לנשואין. מחוץ יחסים ועל — מוסר על נפשית, בריאות על

 הרומאנטית האהבה בלבד. אחד בן־זוג עם לקשר מטבעם, נוטים, אינם ״בני־אדם
שנים. לחמש שלוש בין נמשכת

מוסיף. הוא אחד,״ לגג מתחת מתגוררים כשבני־הזוג ״בייחוד
 שאינו או — בגד ולא שנה 30 אשה עם שחי ״גבר :הדוקטור של מסקנותיו

פסיכי.״ פשוט, שהוא, או גופנית, מבחינה נורמאלי

ליזה

מלכת
תחתיכות

 את פלייבוי מערכת בוחרת שנה מדי
ש ביותר הנהדרת החשופה החתיכה
ה בשנה דפי־העיתון, מעל פורסמה
קודמת.
 ליזה, כייקר. ליזה זוהי 1967וב־

 ליופייה הודות עולמי לפירסום שזכתה
מיל בארבעה המופץ בירחון ולהופעתה

בישר אלפים כארבעת (מהם טפסים יון
ב האמריקאים חביבת־החיילים היא אל)

 מערכת חביבת גם ועכשיו — וויטנאם
פלייבוי.
העי היפות מלכת היותה על כפרס
 פליימות מכונית ליזה קיבלה רומות•

ורוד. בצבע באראקודה,
 לינד דידי היתר, פחות מאושרת

ה כנערת המופיעה ״מ)0 160( הקטנטנה
פלייבוי. של האחרון חודש
ה הרגילה, בפירסומת רק זוכה היא

זה. בירחון מקובלת
 כמו עיניים כשלה, הופעה עם אבל
לדאוג. מה אין השאר, כל ועם שלה,

★ ★ ★
 חתיכות אוהבים שכולם שחושב ומי
זאת. בכל סועד״ פשוט

 דוברת פרידאן, גטי למשל, הנה,
 האשד״ למען הלאומי האמריקאי האירגון
ה בנתיבי מין נגד שנתיים זה הנאבק

ארצות־הברית. של אוויר
 חברות־התעופה מדגישות בטי לדברי

מח הדיילות, של נשיותן את מדי יותר
 הגשת כמו יומיומיים לדברים מין דירות

 אשד, צריך מי ובכלל, — וכריכים תה
מועילה. שתהיה העיקר נשית?

 האמריקאיות, חברות־התעופה נציגי
 אחרת: סבורים גברים, כמובן שהם
 רך, נשי מגע הדורשת משרה ״זוהי

ש דייל ראה מי — ובכלל התחשבות
אומרים. הם נוסע?״ ירגיע

 הגישה היא בשלה: הנוראה בטי אבל
 של העליון לבית־המשפט תנאי על צוו

 יפלו מדוע ולהוכיח לבוא ארצותיה,ברית,
 מתן בעת לרעה, הגברים את דווקא

משרות־דיילות.
 השבוע, סיכם, נמשך. הקרב עתה לעת

ה האווירית התעבורה התאחדות דובר
הבעייה: את אמריקאית

 המין יהיה מה על הזה הפיטפוט ״כל
לפח. שווה הדיילת של

 — העיקר הן? מה משנה זה ״מה
חתיכות!״ שיהיו




