
עצמי שד הנטל אני וירקו׳}׳: 3111׳
 אוהיו, בקולומביה, נבחר שטוטגארט, יליד ,31 בן רליקר-ץ׳ יוזום

 בשרירים המפסל אמן, עצמו רואה וילקוץ׳ הגוף. בפיתוח עולם למר
 בעיקבות עצמי״, של הפסל ״אני וטוען בחימר, מפסל שפסל כשם

 שווארצנגר. ארנולד מעריץ, שהוא הקודם עולם מר של הגדרתו
מולטימיליונר. להיות בדרך וילקוץ׳ גם בעיקבותיו, ועוד

גדול בקול מתוק :1ונ דן
 :סייוחד לכבוד זכתה רנו, לין פאריס, של מועדוני־הלילה מלכת

 ברשימת אותה כלל לורון, לה תייארי צרפת, של החקיינים מלך
 שלו. החדשה הבידור בתוכנית מחקה שהוא המפורסמים האנשים
ההופעה. לאחר החקיין, עם גדול בקול צוחקת רנו לין בתמונה

שינו ם אנ ל ש ב
,■■■,ג .

גאוי: רומן
 ממלכתית לוויה ערכה צרפת

 לא צרפתי דם טיפת שאף לסופר
 לוויה זו היתד. בעורקיו. זרמה

אלכ דייגו שבנו, גארי, רומן של
כש העליונה בתמונה נראה סנדר,

 ידידת עם הארון אחרי צועד הוא
 הוא גארי, שלאבי. ליילד. אביו,
 היה המקורי ששמו רוסי, יהודי
 בנו היה כי וטוענים קאצב, רומאן

 האגדי השחקן של הבלתי־חוקי
 גיבור להיות זכה הוא מוסג׳וקין.

 מילחמת־ כשבעת בצרפת, לאומי
 קרבי טייס הדריך העולם־השניה

 לארץ. בשלום והנחיתו שהתעוור
ב גארי נראה משמאל בתמונה

הקול שחקנית סיברג, ג׳ייו חברת
 ידידיו ואשר אשתו שהיתה נוע

ה היתה התאבדותה כי טוענים
 גא- של להתאבדותו העיקרי דחף

הת בעצמו הוא שעבר. בשבוע רי
 המוות כי בראיון מזמן לא בטא
מחוכמת. תחבולה הוא

ד מחוכמת תחבולה הוא ..מוות

 הנן: מאוסין דין
! רסיס הסונים

לשע ארצות־הברית אלופת
 דורותי הקרח, על בהחלקה בר

 פרידה מסיבת ערכה האמיל,
 :לשעבר לשחקן בלאס־וגאס

 ה־ של בנו מרטין, דין־פול
 שהחליט מרטין, דין שחקן־זמר

 המישחק את מה לזמן לעזוב
 קרבי. כטייס קאריירה לטובת
 חוגג בתמונה הנראה מרטין,

 בנו שהחלטת טען השניים, עם
 :מוחלטת בהפתעה עליו באה
 שבעלה באשה מרגיש ״אני
 היה כמובן, אך, אותה״, רימה
 בנו החלטת על מאוד. גאה

 ולמולדתו״ ״לעמו זמן להקדיש
 כבר דין־פול שהתבטא. כפי

 ,16 בן בהיותו מסוקים הטיס
מטו לתרגל בדעתו יש והיום

• ,16 אף סי
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