
שוב עונד גדוד פה עלי: גוחגד
 מדגים אל־אהראס, ביוזמת בקהיר שתיערך אליפות־העולם לקראת
 הישווה הולמם הולמם. בלארי אגרופיו את יישלח כיצד עלי מוחמר

 מגסה עלי מוחמר ואילו תוארו, על פעמים שבע והגן עולמי שיא
ברביעית. התואר את לעצמו ולהחזיר הולמס של שיאו את לשבור

אליזבט: העלבה

אנגליה עלבת של
 לאלבום תיכנס לא זו תמונה

 היה אם האנגלי. בית־המלוכה של
 של העיתונות בקצין תלוי הדבר
 בדאי היה הוא באקינגהאם, ארמון
 אותה ואוסף פירסומה על אוסר

 שכן העיתונים. ממערכות במהירות
 ובעצמה, בכבודה בתולת־הברזל

ל מרשה אינה תאצ׳ר, מארגרט
 בסוף אפילו כך להיראות עצמה

 המלכה אבל שלה. החופשי השבוע
ה לעשות, מה ובכן, אליזבט?

 שכחה והמלכה שלו את עושה טבע
 לביקור כשהלכה עצמה, את לרגע
 כנעליים הנראות בנעליים פרטי

 בל־ ובמיטפחת־ראש אורטופדיות
 זה מראה בהחלט. תי־מחמיאה

הבומבס לכובעים געגועים מעורר
אסקוט. של טיים
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נשנשה צומח השיער גיר: ריצירד
 הדוגמנית האטון, ולודן דוגמנות, כדי עד היפה גיר, ריצ׳ארד

 בג׳יגולו המשותפת הסרטתם אחרי לחופשה יצאו למישחק, המוכשרת
 כמה במשך ליהנות גיר ריצ׳ארד היה יכול ההזדמנות בזו אמריקאי.
 הופעתו לשם כליל, ראשו את שוב יגלח בטרם ארוך, משיער שבועות

 הנלקח הומו־סכסואל בתיאטרון מגלם גיר בנט. במחזה בברודווי
להתפעלות. וזוכה למחנה־ריכוז

ס1ב ■!!111111. ווו

מלא בלבוש יוצאת־דופן מודעה :כדיני פדריקו
 פליני פדריקו ומצאו: חשבו פלייבוי? ירחון־הסכס של לפירסומו ערומה מיפהפיה מתאים יותר מה
 כשעל החודש, גליון על המכריזה ענקית, מודעת־פירסומת כך: נראית הפירסומית התוצאה מלא. בלבוש
 מתפרסם שלה העירום לתמונות כמישקל־נגד רום. סידני במה, פולנסקי רומן שגילה כוכבת השער
 לאחר כי נידמה האם הגיליון. את בידו מחזיק המהולל, הבמאי עצמו, כשהוא פליני, פדריקו עם ראיון

י המרה האמת היא שזו או כסף, לקצת פליני זקוק הנשים עיר

ד מיליון ל ח
 1 מהר להתעשר רוצה מישהו

 שבתמונה, הגברת ההזדמנות. זו
 שתעניק הודיעה גאבור, ז׳א ז׳א

להו שיוכל למי דולר מיליון
 עברו אכן אלה שפנים כיח

השחק למתיחת־עור. ניתוחים
 טוענת, הסוערת מהונגריה נית

פלא ניתוח עברה לא שמעולם
 בסיס על רק וכי כלשהו סטי

מש שהחלה סודי, קרם־פנים
 היא שמונה, בגיל בו תמשת

רע חזות על לשמור מצליחה
 את לקנות אפשר היום ננה.

 פרמולה בשם בחנויות הקרם
 כבר המישפחה אבל שתיים, זד

יובלות. בו משתמשת


