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- לגערה חזויה המינגוו״ ערגו

ועסה 43נ־ ממנו צעירה ע□ מתחתו ,ואנטוניונ

 הוא הקיסרות־המרכז־אפריקאית, קיסר הראשון, 1111^1811 ך
 האלוף עם קשריו בגלל ישראל, של חסיד רק לא

 עיר של מושבע אוהב גם אלא גונן, (״גורודיש״) שמואל (מיל.)
 האחרון ובטיולו בפאריס, לבקר אוהב בוקאסה פאריס. האורות

 שהוא בוקאסה, קטרין. אשתו את גם אליו צירף הצרפתית לבירה
 בלגיון־הזרים כסמל שירת צרפתיים, מיסיונרים על־ידי שגודל יתום

 מילבד דה־גול. של החופשית צרפת כוחות על ונמנה הצרפתי,
 צרפתים רעים־לנשק, עם אשתו את בוקאסה הפגיש בעיר, סיורים

בלגיון־הזרים. פיקודו תחת ששירתו

היציקוק
 היצ׳קוק, אילפרד הקלאסיים,

 לכמה להופיע שמקפיד מי
מ אחד בכל המסך על שניות

 ׳מוציא־ להיות החליט סרטיו,
 של עיתונו עיתון. של לאור

 שמו, על הנקרא היצ׳קוק,
נב .מתח סיפורי בעיקר יכלול
 ההיצ׳־ המסורת על־פי חרים

לשבו אחת לאור וייצא קוקית
ל הפירסומת במודעות עיים.

 מארצות בכמה שיופיע עיתון,
 כי היצ׳קוק מבטיח אירופה,

 בנשימה ״יקראו הסיפורים
 של ,המכה׳ ומובטחת עצורה

או על־פי ׳הסופית.״ הסצינה
הסי נושאי יהיו ׳מודעה תה

אמי שחיתות :בעיתון פורים
רי שיער, מסמרי פחדים תית,

 ׳מילבד וימישטרה. אכזר גול
 יהיו הידועים הסרטים סיפורי
שלו. חדשים סיפורים בעיתון

האי הבמאי 11"אנםגניונ׳
המפור טלקי

 אנטוניוני מיכאליאנג׳לו סם
ידי את שעבר בשבוע הפתיע

כ איטליה רכילאי ואת דיו
הק נישואיו על להם שהודיע

 אני פיקו. עמנואלה עם רובים
 ועימנואלה 68 בן הוא טוניוני

הגי שהפרש כך ,25 בת היא
 שנה, 43 הוא שלהם לים

 עמנו- של מגילה כפול כימעט
 ביחד מתגוררים השניים אלה.
 היתה מאי שנים, חמש כבר

 שנה לפני ורק 20 בת עימנואלה
אי שבועון־רכילות בהם בחר

 ביותר המאושר כזוג גדול טלקי
ש שהרומן למרות השנה. של

 הזוג בני נמנעו ידוע, היה להם
ב ביחד להופיע האפשר ככל

 בני את להרגיז לא כדי ציבור
עמנואלה. של ׳מישפחתה

 הנסיכוו שליט רנייה, של בתם מונאקו, נסיכתקחד״ו
 בחנד/ו שערורייה חוללה קלי, גרייס והשחקנית

 מתב של לסטודיו להתגנב הצליח גרמני צלם כאשר האחרון, יולי
 בפאריס דיור כריסטיאן של ברשת העובד בוהן, מרק האופנה נן

 קרוליין שלה. החופה שמלת את מודדת כשהיא אותה ולצלם
 ז׳וגו פיליפ וקנדיות, אמריקאיות לחברות כלכלי ליועץ שנישאה
 שלו שימלת״יהחופה שערוריית את לסיים שעבר בחודש החליטה
 צדקה למטרות תוקדשנה הכנסותיה אשר למכירה, אותה ולהעמיד
 ביטחו הנותן בעל מבוגר, בעל לי ״יש :קרוליין זאת הסבירה

׳1 הזאת הארורה השימלה את צריכה אני מה לשם אז לאשה,

יד־ז,״ המינגוו׳
 נכדת המינגווי, מרגו הדולאר

 המינגווי ארנסט הסופר של
 אח שנים משך ידועה היתה

 ה לבעלה, נאמנה כרעיה דות
 37ה־ בן ווטסון ארול תעשיין

 בארץ המינגווי כשביקרה גם
 לי תמרוקים, חברת כאורחת

 ׳מיקום לכל בעלה אותה ווה
 מאושו לזוג נראו והשניים

 אח שבועות לפני דבר. לכל
 בג בחיי משבר אירע דים

 כ הכחישה ליא מרגו הזוג.
 לשיגעון׳ ״עד מאוהבת היא

 סילווסטו הקולנוע בשחקן
 סיר סידרת כוכב סטאלונה,

 נה הסרט ביניהם איכות, טי
 הרויט כי נראה אולם מונית.

 ״ימשו אמנם היה השניים בין
 שעב, בשבוע קצר. אך גע״

 בעלה עם יחד מרגו נראתה
 בהצגו המשבר, מאז לראשונה

 (בתמונה] בניו־יורק בכורה
נדיב. במחשוף בלטה מרגו

214549 הזה העולם


