
ר סכסית להיות ..ירוצה דיפוס: זיאן ודת
 לשיר. צריך לא כזה מראה עם :לומר אפשר שבתמונה הנערה על
 מעלות בכמה אותה חנן שהטבע מבלגיה, חדשה זמרת היא זאת :ל

 השראה משמשת והיא דיפרם דיאן שמה המוסיקליות. מלבד רות
 מלבישן משהוא יותר נשים, להפשיט המעדיף לאזארו, לואיס (פנאי,

 יפה, להיות כדי מתלבשת ״אינני :מודיעה דיאן שלו. העיצוב ׳גנון
עצמי.״ ואת האחרים את להדהים וכדי סכסית, להיות כדי אם
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הודו דיויד רוז פליפ ג׳ונס רנדי
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וויליס ויקטור יוז גלן בריילי אלבס

 :גיאגר !׳אנקה
 גושו ער לדת1שו

חמאנס למען
 למתוח בוחרת ג׳אגר ביאנקה אם

 (כמו אתלטיים בתרגילים גופה את
 בוקר, מדי ולרוץ מימין) בצילום
טו קילומטרים כמה חמש, בשעה

 לשמור כדי לדבריה, זה, הרי בים,
ל לה שיאפשר מעולה כושר על

 עם בבית־המישפט כהלכה התמודד
מה אחד בעלה, בעבר שהיה מי

ג׳אגר. מיק המתגלגלות, אבנים
ו בריאה אומנם היא שעה לפי

 לא תביעתה אך מאד׳ טוב מרגישה
 תבעה היא בשלמותה. נתקבלה

 לחודש, דולר אלף 15 של סכום
 ללימודים תשלום גם בתוכו הכולל

 שלפני בטענה הבן, של פרטיים
 לבזבז מיק נהג נפרדו, ומיק שהיא

הוצאו על בשנה דולר אלף 450
 בלוס־אנג׳לס בית־המישפט תיהם.
 דולר 3000ב־ להסתפק לה הורה

 בחודש המישפט להמשך עד בשבוע
 ביאנ־ של הגירושין מישפט יולי.

 ״סטודיו באי את מעסיק ומיק קה
 של המפורסם הלילה מועדון ״,54

 ש־ ומי ג׳אגר שביאנקה ניו־יורק,
 לזמן מיק של אהובתו היתה

ה מן הן טרודו, מרגרט מסרים,
שלו. הקבועות מבקרות

להמ אלא ברירה אין לביאנקה
להתאמן. שיך

 :הגפה ש■1א להסוו
 ויזמוו חוש
דימנים שווה
הנר המצחיקים הטיפוסים ששה

 מסוגננות, בתחפושות למעלה אים
 מרכיבים השראתו, לפי אחד כל

 המשגעות הלהקות אחת את יחד
כו בעולם מיצעדי־הפיזמונים את
 של בעליהם הכפר, אנשי — לו

 ובצי. ווי־אם־סי־איי כמו להיטים
 בתקליטים הסתפקו עתה עד אם

הו על נוסף טלוויזיה, ובתוכניות
 מיליונים, שצברו החיות פעותיהם

עלי סרט בכיכובם, יופק, עתה הרי
 של בתקציב דיסקנלנד, ם2ט לתי
דולר. מיליון 20

 מי קאר, אלן אלא אינו, המפיק
 ממון לעשיית במירשמים שמצוי

 הוא — ההמון של משגעונותיו
ה הצלע את בגריז. זאת הוכיח
פרין. ואלרי השחקנית תספק נשית

 מהם אחד כל הכפר, לאנשי אשר
 טוב גם ובכך לו, טוב מה יודע

 ״כולם טוען: ג׳ונס רנדי לכלל.
 ״בחרתי יוז: גלן אותי.״ אוהבים

יפ שכולם כדי העור, לבוש את
 סבור בריילי אלכם ממני.״ חדו

 ד יותר, משכנעים שהאינדיאנים
 כמו שלו הקהל על מאיים ויליס

 : ההומור העיקר אבל עלי. מוהמד
ב עצמנו את לוקחים לא ״אנחנו
מתמוגג!״ והקהל רצינות
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