
דגי: גיס עם וסאן וייס: אווסון
האדירים, בממדיו בהתחשב וולס, אורסון את לסתות קל לא

 כוכבת היא זאת לעשות שהצליחה מי הסוער. ומיזגו זכרונו כוח
לפס אליו כשתתלווה להתפשט אפילו תצטרך שלא ביותר, מכובדת

 פיגי. מיס החבובות, של הסכם פצצת זוהי בקאן. הסרטים טיבל
 הסרטים פסטיבל את המקדים טלוויזיה, סירטי בפסטיבל יציג וולס

 החבובות הבובות על שעשה דקות, 90 בן סרט שבקאן,־ הגדול
 לוולס יש זו, לאהבה נוסף חזירונת. כמובן, הסרט. כשבמרכז

מיוגוסלביה. קודר אודה אנושי: בגודל ידידה גם

גחלים ילדים אוהבת פאח: מיה
 מאומצים), מהם (שלושה ילדים ושישה שנים שמונה אחרי

 התרחשה הסערה פרבין. אנדרה והמוסיקאי פארו מיה נפרדו
 הידוע הצלם עם האריקיאן את בבורה־בורה הסריטה שמיה אחרי

 לגירושין בקשה הגישה מיה ניקוויסס. סוון ברגמן, אינגמר של
האח עבודתה הדומיניקנית. ברפובליקה שופט אצל ״מוחשים״,

 ילדים אוהבת ״אני הנקרא: ניקוויסט של בסירטו היתד. רונה
אחר. עניין כנראה זה — גדולים כשהם אבל מנערים.״ חוץ
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בוכה הגיפלגה - צוחקת בויגימה בואנרט: וידי
 התגרש שמנהיגם העובדה מן יותר הגרמנית הסוציאל־דמוקרטית המיפלגה חברי את שמרגיז ״י.

 משהו מתפרסם ביומו יום מדי בילד. :נפשם שנוא הימני, בעיתון המתפרסמים הסיפורים הם ,65 ל בג
 וילי, של לאנשיו 'איכפת פחות המיפלגה.״ של השרד במכונית בריגיט עם לחופשה יצא ,׳וילי :נוסח

 כאשר היום לסדר עברו הם זיבאכר. בריגיטה לישכתו, ראש שהיתה מי עם הדוקים קשרים מקיים .וא ש!
 לילה מבלים זוגו ובת בראנדט ״וילי כי בברלין, בחירות ערב פירסם שפרינגר אכסל של תונו ע

 שהשתרע וידוי למחרת, העיתון, באותו פירסמה בריגיטה כאשר התרגשו ולא העירוני,״ בבית־ההארחה
שלמים. עמודים על

 ודגו״ב: ואנסה
. ביוקו עלתה

 מים־ הפסידה שעברה בשנה
ש המהפכנית, לגת־הפועלים

 רד״ ואנסה משתייכים אליה
 במישפט קורין, ואחיה גרייב
 אובסרבר העיתון נגד דיבה

 ה־ הוצאות את לשלם וחוייבה
 דולר. אלף 140 בסך מישפט

 ואנסה אירגנה מופלג בביטחון
ה אבל מייוחדת. גאלה הצגת

 תרם והקהל ידיים קפצו בריטים
דולר. 2400 רק

 קאוטו: ווזלין
לבויאות אופנים

 קארטר רוזלין אוכלת בוקר בכל
 איימי עם שלה ארוחת־הבוקר את
 השתיים פורשות אחר־כך .11ה־ בת

 בכינור. ומנגנות לחדר־המוסיקה
 ילדי,״ של והחברה המדריכה ״אני

״אי :ומוסיפה אשת־הנשיא טוענת
 לקיים חייבים שהם חושבת ני

 לעשן או נישואיהם, לפני יחסי־מין
חסי גם היא רוזלין מדיחאונה.״

 ומוכיוזק והגוף הנפש בריאות דת
 עם יומיים, טניס במישחקי זאת

אופניים. על וברכיבה בעלה,

2 2176 הזה השלם0


