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ם שי ם אנ ו ש בעצמך! מת אתה אםב
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המיליונר

ם האדו
 מכנים דומנג באפטיפט ז׳אן תא

וה השמנמן האיש האדום״. ״המיליונר
 ומצוייד כהות חליפות הלובש עגלגל,
 חבר הוא ניירות, מלא בתיק תמיד

 .1936 שנת מאז הקומוניסטית המיפלגה
באמ סויה לקנות בעדו מונע אינו זה

 לברית-המועצות. חמאה ולמכור ריקה
 ברז׳גייב של שולחנו על סמוך הוא
אי כמה לעסקים הרבים שותפיו ובין
 המיס־ על אהודים אינם שבהחלט שים
 (בן ופוניאטובסקי רוטשילד כמו לגה,

 לשעבר). הצרפתי שר־הפנים למישפחת
 בלבוש נערות עם מצטלם הוא ואם
 שהדבר משום אלא זה אין קליל, כה

 ויחסי־צי- פירסום קצת לעשות נועד
 המפורסם הפריסאי לביח־האופנה בור

ממניו 270/0ב־ מחזיק שדומנג אסטרל,
 מסתפקים המיליונרים היו פעם תיו.

מחזי הם היום אחת, רקדנית במימון
שלם. בית־אופנה קים

רד ר: פ טיי אס
ם רק די די י

ם! טובי
תח שני 79ה־ בן אסטייר לפרד

 וסוסי־ צעירות נערות :מושבעים ביבים
בדמו השניים אוחדו באחרונה מירוץ.

 ה־ בת סטית רובין של החטובה תה
 רוכבת־ שהיא רובין, קיבלה בעבר .34

 וחסידת-גברים־בדמות־ מעולה סוסים
 מאלפרד שבסוסים המשובחים את אבא

 ב־ ממנה מבוגר בעל-אורוות ונדרבילט,
 שלה הרכב את החליף אסטייר שנים. 34

 22 שמחירה חדשה, מירוץ במכונית
 ביד, יד השניים כשניראו דולר. אלף

 בהוליווד, הזהב גלובוס חלוקת בטכס
ידי רק ״הם אסטייר: של דוברו טען
 לדוברים, מאמין מי אבל טובים.״ דים

? בשטח מקורות כשישנם

אמס: טנסי  וילי
ק אחרי לצחו

 1 ך
■

ם שרי שנה ע
 שנה עשרים מזה לראשונה

 ושמה (חשמלית טנסי כתב
 קומי מחזה וידיאמס תשוקה)

 הבכורה להצגת לב. קורע ושמו
במכנ הופיע קרולינה בדרום

 האופטימיזם קצרים. סיים
כנר מבטא, החדש שבמחזהו

 מאד מסויים פילוסופי יחס אה,
מע ״הייתי :האישיים לחייו גם

 אבל המתים, את לחקות דיף
 מת יתה אם אלא משעמם, זה

..."בעצמך
סטיואדט: ד רו

ת דיו לנ בו
יותר יפות

 שבין הקולני הפירוד לאחר
ט רי ־ לרוד אקדכד פ טיו  ס
ה הרוק כוכב ניראה ארט
 בלוג- בחברת מתנחם בריטי

בלונ ועוד בלונדית, ועוד יודית,
 בכובע בריט, בצבע כולן דית.
 לבנות בחליפות ואפילו בריט
 אם לדעת קשה בריט. נוסה

 הזמר ביוזמת נעשה החיקוי
חב רק ידידותיו. ביוזמת או
 הכהה בצבעה נשארה אחת רה

סטיוארט. של כלבתו :המקורי

ה די שוו
לי חסרה

 וימבל- אלוף כורג כידרן
 יריביו על־ידי המכונה דון,

ל הודות (קרחון), אייס־בורג
ה מיגרש על שלו הרוח קור

 ארוסתו, את עימו נטל טניס,
 טני- סימיונסקו, מריאנה

 הביתה ושב רומניה, סאית
 רבות. נדודים שנות לאחר

הח לכן לי, חסרה ״שוודיה
במולדתי.״ ביתי להקים לטתי




