
הסלזטיה מול סלס וייד: סימון
 וייל סימון בנעלי-בית? האירופי הפרלמנט נשיאת נראית כיצד
 ארוחת את לאכול נוהגת לשולחן) מגיש כשבעלה מימין, (בתמונה

 היא נוהגים הרם, לתפקידה נבחרה מאז הטלוויזיה. מול הערב
 הלאומית הטייס חברת של כמנהל־כללי המכהן אנטואן, ובעלה,

 מתחריה עם וייל של המילוליים קרבותיה אחרי לעקוב הצרפתית,
 בצרפת, שרת־הבריאות גם שהיא וייל, הקטן. המסך מעל הפוליטיים

 את החלה הבאה, כראש־הממשלה בר ריימונד את לרשת עתידה
 לאחר שנים חמש ,1951ב־ כעקרת־בית. אנטואן עם המשותפים חייה

 היום ז׳אן, :משמאל) (בתמונה לשניים אם היתה כבר שנישאו,
פולי אמביציות כל לה היו לא רופא. היום שהוא וקלוד, עורך־דין,

 בה עוררו הנאציים הריכוז ממחנות המרים זיכרונותיה כי אם טיות,
 כשסיימה ,1957ב־ צדק. לעשיית עז ודחף חזקה חברתית תודעה

 החלה ולמדעי־החברה, למישפטים בחוגים באוניברסיטה, לימודיה את
המז הקאריירה התחלת חיתח זו לשר-המישפטים. כעוזרת לעבוד
 חודשים, כמה שלפני והגאה, העץ ירוקת היפהפיה, האשה של הירה

 בציבור ולגלגניות מסתייגות תגובות של גל עוררה שואה כשהסידרה
הקהל. שאלות על לענות כדי הטלוויזיה לאולפן לבוא התנדבה הצרפתי,
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מוזר: גיון
דלק בלי לשיר

 לאגור: נוהגים היהודים רק לא
 רצה דנוור ג׳ון האמריקאי הזמר

 בדלק, מחסור מפני עצמו להבטיח
 שלפי בנזין, של עצום מלאי והכין

מכו את להזין היה עשוי חשבונו
 שנים כמה במשך שלו הפורשה נית

 טובע באספן שלגים במפולת טובות.
 על- לשיר יצטרך דנוור ,המחסן.

ריק.

זואג״ר: מרגוט

הנוקר לארוסה
ממ ראש אחרי שמלהגים למרות

 יותר קשוחה שהיא בריטניה, שלת
 תאצ׳ר דנים הבעל, מתגאה מגבר,

 רעייתו), עס משמאל, (בתמונה
ומנ ידו את החובקת היד שאותה

 היא הגדולה, בריטניה את היגה
המעו הקיפרס דגי את המטגנת

 בני שלו. הבוקר לארוחת שנים
 כבר באושר נשואים תאצ׳ר הזוג
 ביניהם מחלקים שנה, 30מ־ יותר

 היא :ברורה בצורה התפקידים את
 למרות בעסקים, הוא בפוליטיקה,

לפנ דנים יצא ,64 בגיל שהיום,
הצעי שמרגרט, בעוד חלקית סיה
 פעילותה. בשיא נמצאת ממנו, רה
הו בעל לאדם נחשב תאצ׳ר מר

 תאוות־ כל משולל אך רב, חן מור,
 מחוות לו כשמציעים גם פירסום.

באירו סרטים בגזירות כבוד, של
 ״הניחו מסרב. הוא חגיגיים, עים
 בעלה אומר לאשתי,״ האורות את
ראש־הממשלה. של
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