
 ממצרים, ורחוק י1חומ״8 וחוק ויבה: ;
לביקיני וענוה נגדם אח הקיסוית ידה
 בכותרת שלמעלה, זה כמו טלסקופית, עדשה דרך צילום להכתיר אפשר

 בקיסרית שחל השינוי מקום, מכל השחורה? האלמנה אולי או — העליזה
 גדול הוא בפומבי, להופעתה הנוגע בכל לפחות דיבה, פארה שעבר

 הופיעה כלומר, ברומא, נוהגים שהרומאים כמו נהגה במצריים כשהיתה וך.
 תיסרוקתה, את שינתה ולבסוף חמורות־סבר פאריסיות בשמלות אבלות,

 ילדיה עם עברה אחר־כן־ למדי. בתולי בסרט אותו וקשרה שיערה ת
 המלכותית והאם התייפייפו הנערות למדו, הילדים חרש. דף ופתחה ק

 היא חופשת־כוכבים. לעצמה הרשתה עתה לו. יאה שהכבוד מקום ככל
 — הים־התיכון של הצרפתית הריוויירה הוא הלא — המקסים זוף־התכלת

 באפשרות לה היתה מיוחדת הנאה החומיניסטית. באימפריה בפירוש ה
 חלקים בשני בגד־ים ביקיני, רק וללבוש המניין מן תיירת כמו לראשונה

'יים.

המודוניים הזמנים בדוח אירוסין ואפו: אוריביה
 טוב. לא משהו לו קורה בלעדיי, נוסע שהוא פעם ״בכל

 לבדוק הוא הנישואין, טרם עוד ביותר, הטוב הפיתרון לכן
 סוסי הכריזה כך איתי,״ נמצא כשהוא משתפר המצב אם

 אוליבייה של הממושכת ארוסתו שבתמונה), (היפהפיה
 המיליארדר־תעשייו של ביותר המועדף נכדו — דאסו

 מארסל ובתי־הקולנוע, העיתונים המיראז־ים, איל
דאסו.

לחופשה ביחד נוסעים הגונים? ארוסים עושים מה ובכן,

 סחיטות, מפני השני על האחד ושומרים בברגאנסון,
 על לנחות העשויים קטנים, אסונות ושאר חטיפות איומים,

 אותך המכשירה חופשה לים5מ ואיך כזה. יורש של ראשו
 הבוקר בשעות קורס־טניס המושלמים? לנישואין

 שירה התעמלות, הצהריים, לפני קורס־ריקוד המוקדמות,
 מתכוננת 20ה־ בת סופי אחרי־הצהריים. בשעות ובישול
 חופשה מין איזו השאלה, נשאלת אבל לסופרוומן. להפוך

שחורה! עבודה זו הרי — זו היא

מאזר לווין המנצח שר ■אחרונה הופעתו
לחוקים קונגרס ★ הגירושין 1 בימו על

★ שוב חנב מיניסוטה של הפלא נער באירלנד
 הקבוע מנצחה הקונצרטים: בימת על צלילי־פרידה

 לורין בווינה הלאומית האופרה של )82 ספטמבר (מאז
 מרגלית ישראלה הישראלית והפסנתרנית מאזל
 פורמאליים הם ״הגירושין נישואין. שנות 14 אחרי נפרדו

 שהגישה קונצרט סיום אחרי מרגלית, אמרה בלבד,״
 ״למעשה, גרמניה. במערב סיור־קונצרטים במיסגרת

 לארצות־הברית, תחזור כי סיפרה היא בידידות.״ נפרדנו
 12ה־ בן אילן — ילדיה שני עם כעת, מתגוררת היא שם

 אביהם את לבקר יחזרו ואחר־כך — 8ה־ בת ופיאונה
 ישראלה, תופיע הבאה בעונה בשנה. שנה מדי בווינה,

 השנייה, בתה לידת אחרי שנים, במשך לעבוד שהפסיקה
 מאושרים, ״היינו מברלין. הפילהרמונית התיזמורת עם יחד

 הקריירות ״אבל התוודתה, רבות,״ שנים במשך ואני, לורין
• נפרדות״ לדרכים הובילו הנפרדות •  נערך באירלנד •
 שבועות שלושה בן פסטיבל — במינו מיוחד קונגרס

 דברי לפי כולו. מהעולם ולרווקות לרווקים תמימים.
 1800 לעונת־הציד ובאו התקבצו וייט גייס המארגן
 בודדים 300 מהם לנישואין. פוטנציאליים לקוחות

 בישראל .1:2 היה ונשים גברים בין היחס מארצות־הברית.
• הפוך להיות עשוי המצב כי נדמה •  אלוף •

 סטאסן הארולד ארצות-הברית, לנשיאות המועמדויות
 כמועמד שוב יתמודד כי טוען הוא התייאש. טרם ,76וד בן

הנשיא על תגר לקרוא כדי ולוא הרפובליקאים, עבור

 מילחמת בימי מיניסוטה של נער־הפלא רגן. רונאלד
 ואחר 1948ב־ לראשונה מועמדותו את הציג השנייה העולם

 רשם דיגלו על .1980וב־ 76ב־ ,68ב־ ,64ב־ ,52ב־ גם כך
 סוף מאוזנת, כלכלה מלאה, לתעסוקה הבטחות

 מי המאוחדות. באומות ורפורמות האטומי למירוץ־החימוש
• אלה? בכל רוצה היה לא •  הדמויות אחת נאמת, גיר •

 דוגמן כוכב־כדורגל, שהיה בברודווי, הפופולאריות
 לראשונה, ברודווי בימת על לעלות עומד מבוקש, ופלייבוי
 על המרד בהצגת וידום ג׳יימס השחקן של כמחליפו

 בטוחים שהם טוענים, המפיקים ויק. הרמן של הקייו
 יותר, טוב הכל היום עד עשה אם וכי נאמת של בהצלחתו

• ביותר הטובה תהיה הבימה על הופעתו גם •  רונאלד •
 סודי טיול סיים ארצות״הברית, נשיא של בנו הבן, רגן

 אם כי הרווקים, כינוס לצורך לשם נסע לא הוא לאירלנד.
 שבוע שם בילה 25ה־ בן רקדן־הבלט־לשעבר שונה: מסיבה
 המיקצועית ההגינות למען עיתונאית. לכתבה חומר להכנת

• חתולו שם שהוא דיוק(דוכס), הבדוי השם תחת נסע • • 
 מועדון בלונדון. כיכוב שנות 25 חגג סטיל טומי הזמר

 בבית־המלון גדולה סעודה לכבודו ערך האנגלי וראייטי
 סטאר רינגו כמו שמות כללה ורשימת־האורחים סבוי,

 בהמוניו קהל מושך עדיין 46ה־ בן סטיל ־באך. וברברה
 חינני מחזמר מעלה הוא שם פאלדיום, הוותיק לאולם

בגשם. אשיר שיר בשם
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