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ת רובוט אוו מניו מי סלוניק: גזוייס ו נ ז ? ו
 סלד או. דייוויד המפיק של אחייניתו רק לא היא זו נאה אשה

 ביותר המפורסמת השחלןנים סוכנת גם אלא הרוח), עס (חלף ניק
 שושנים הראשון, סיפרה כתיבת את סיימה עתה זה בהוליווד.

 מבטיח הסיפרותי כישרונה עיסוקיה. עם ישיר קשר לו שאין כחולות,
 כמו, תגליותיה. שמאחרי הסוד את יתאר הידיעה בה״א שהספר
 מוכן היה לא שאיש אלמוני בשחקן שהאמינה העובדה למשל,
 לעולם שהוא אמרו הם אך לקולומביה, אותו ״הצעתי עליו. להמר

 לרו־ בהתכוונה ג׳וייס, אמרה סרט,״ של גיבור להיות יצליח לא
רדפורד. ברט

תל־אביב׳ וחום אמריקאית מדיניות ״שואלי, לב מסלו!: תיו
האוסקר. פרס את תור ק נגד קרוזר של המפיק ג׳ופה, סטנלי כשקיבל אושר של רגע זד, היה

 שותף היה מימין) (בתמונה מטלון דויד הישראלי קולומביה, הסרטים הברת של העולמי הנשיא סגן
 — זמננו בת הקולנועית במציאות אבל בישראל, מסחררת הצלחה היה קרמר נגד קרמר לשימהה.

 עסקיהם סגירת על לחשוב בתל־אביב רבים בתי־קולנוע בעלי נאלצו קופות, שבר שהסרט בשעה בה חריג.
 בהחלטת לתמוך כדי ימים, כמה לפני לישראל, חוזר מטלון עצמו מצא וכך המיסים. יופחתו לא אם

 והסרטים רפאים לעיר תל־אביב תהפוך המיסים נטל את יקל לא צ׳יצ׳ אם האמריקאיות: החברות
 חיים יבלעו לא שלה שהמיסים בישראל אחרת עיר ובכל בפתח־תיקווה ברמת־גן, יוצגו האמריקאים

פרנסיה. את

ת מי רנו  מתאותו■: ו

 נודו! לא!■״נתנו

נסך שד בנית עם

ד בניהם
ה מן מקארתני, ופול לינדה
 בריטניה, כוכבי שבין עשירים

או הם שמא או לכסף. בזים
 הם המידה!? על יתר אותו הבים

 לכתוב בכוונתם שאין הודיעו
לאר רכושם את ולהוריש צוואה,

 בתמונה). (איתס ילדיהם בעת
 ),17( היתר ילדים: ארבעה לזוג

 בן וג׳יימס )8( טליה ),10( מארי
להש מוכנים אנו ״אין שנתיים.

בחשבו או בקרנות־חיסכון קיע
 אתה אם ילדינו. של בנק נות

 את הם יבלו ילדיך, למען חוסך
לק למותך, בצפייה ימיך שארית

 הנתח. את יקבלו שבו הרגע ראת
 של כפית עם נולדו לא ילדינו

 להם להנחיל רוצים ואנו בפה כסף
הו בבית שקיבלנו הערכים אותם
!״העניים רינו
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