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ר דוני, ת פשט שהוא הצהי  הרגל, א
ת שפשט לאחר סיו. א ב אני מכנ  חיי

ה, לירות, אלף 84 ד  יכול איני אבל הו
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שבן״ עושה השכל, נכון. אינו כלל — הי
ס עכשיו ת פרובי מתפרנ רו טו חל מ- מ  ו
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 ואן־ פיטר ובעלה, מרגריט הנסיכה
 יוולד שכאשר הצהירו אשר וולנהופן,

 שבועות בעוד הולנד, של יורש־העצר להם
 מטחי־ 21ב־ בואו על יבשרו לא אחדים,

 ״אמצעי־ :בבית־ד,מלוכה כמקובל תותחים,
 מן הוציאו החדישים ההמוניים התקשורת

 יורש־ לידת לבשר זו עתיקה דרך האופנה
טכ נוק־אאוט • הנסיך. הודיע עצר,״

 כנכנו* נינו האיטלקי אלוף־האיגרוף : ני
 גדולת־ דוגמניה על־ידי לדין נתבע )29( טי
 נאדיה השם על העונה מבולוניה, חזה

 איתר, נסע שהאלוף והטוענת ברטורלו,
 אותה הכניס לאמריקה; אחדים חודשים לפני

 באבהוחו־שבדרך עתה להכיר חייב להריון;
 האלוף, של אמרגנו כי אף מזונות; ולשלם
 הדף את מדרכונה תלש אמדוצי, גרונו
 לסכל כדי — לארה״ב אשרת־כניסה הנושא

בלתי־חוקי.״ מסע־דבש על טענותיה את

 צבע קצת

מקזמי
 לובשות ״הן המימרה את מכירים אתם
 כאילו נראה שזה הדוקים כל־כן בגדים
 גופן?״ על זה את וצבעו

 זה. את עשו עכשיו אז מוב, מכירים?
 גוון על מועלה והוא רב־גוני, הוא הצבע

ובעזרת ביד־אומן, הזזתיכות־שבאופנה, של

 דוגמות יש האפשר. ככל רכי־סיביס מכחולים
 מ־ ישר הלקוחה למשל, הינשופה, שונות;

קיי מעניין. יותר הרבה אך ספר־זואולוגיה
תע אלא שאינה הפסיכודלית, כמובן, מות,
 ואין שתיים; על המהלכת מופשטת רוכה

 תוכנית־האב דוגמת על היום לסדר לעבור
 הנקודות כל את המדגימה — לבינוי־ערים

 פק־ ליצור העשויות והמרכזיות הבולטות
קי־תנועה.

 האוהבות הצעירות הגברות מן לאלו
עירו כשהן לבושות שינוי, לשם להרגיש,

 כשהן עירומות להרגיש במקום — מות
ה חליפת־הערב, את המציאו — לבושות

 ביותר, ופורמאלי כהה צבע בעזרת מועלה
עניבת־פסים. והכוללת

בעלמא דברים
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טנ שבמדינת בנאשביל כ חיה הדגמה

 בסירטון העירוני הבנק של עובדיו חזו סי,
 הבנק את כששודדים לעשות מה על הסברה,

 רעולי־פנים שודדים שני כאשר — שלך
קופ חמישה הכריחו הבנק, לאולם חדרו
לירות. אלף 45 שדדו הארץ, על לשכב אים
 ג׳ונסון לינדון :תעסוקה בעיות •

 הלבן. בבית הבא, באביב ישב, לא כבר
 אחר הם, אף לחפש, החלו בני־משפחתו

 ,בחיל־ד,נחתים הקפיטן חתנו, חדשה. תעסוקה
 ואילו לוזיאט־נאם; טס רוב, צ׳ארלס

 ג׳ונסון־ כירד לינדה בת-הנשיא אשתו,
 למיש־ שובה לקראת מגששת החלה רוב,

 מק־ בכתב־העת כעיתונאית רתו־,־החלקית
 את מעט שהוריד אחר זוג־שליט • קול.

ההולנדי: המלכותי הזוג היה השבוע, הרמה,

חל הכל לל ה מר־המיי שהז אי כ ק רי מ א  ה
ת שנים שקצר פרובי, ג׳י. פי.  ארוכו

חה ה, הצל טני מה על הופיע בברי ב ה

ם תגובת ת-והנערי ם הנערו ריי ט ס הי  ה
ל ה ק ה ב ת ר הדבר כי נלהבת. הי  הזכי
ו לרבים די סי ח ם מ ליי א סו כ ס - מו הו  של ה
ת פרובי ת א חזיו ה ־ בדן תי או ט שי  של ה

ת־הכסף. א כוכבניו ה, שפרובי אל כ הי
ת הרבה מובן, חו  מעניין. פ
ת גם סברה כך תונו ה, עי טני שיצ- ברי

ם סיי מכנ ה, התפוצצו, אשר ב ר ק מי ה ש- ב ה א פ ק ת מי ת ב תי ם — חזי אפשר א
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