
בשנים ששים

מיוציה
העז׳? או נן־המין־

המד בדמיון להבחין שלא קשה
 שבתמונה הצעיר הגבר שבין הים

 המפורסם ובדיוקן מימין, הגדולה,
 האם אך משמאל. הקטנה, שבתמונה

 רוח - שמא או בלבד, מיקרה זהו
 קלארק של צורתו לבשה הקודש
 בשם שחקן הצעיר, ♦י גייבל

 הוא כי טוען ,ארוץ,ל מירצ׳ה
שח ושל גייבל של אהבתם פרי

ץ, ,אל קונסטאנם בשם קנית  רו
 לפי צרפת. בדרום פעם שבילו

ב כמפיק קארוון מתפרנס שעה
 לו, הוצע כבר אמריקה. דרום

 הבד, על כגייבל להופיע אמנם,
רו שהוא בטענה סירב הוא אולם

 קשה עצמו. בזכות כוכב להיות צה
מזיכ להינתק יוכל שמישהו להניח

 המבט למראה באטלר רט רון
 הצעיר לקארוון שיש מחדר־המיטות

הזה.

: 1־110 איר״!

עם זיינג״ת
נוער מזו

 היום היא הזאת הקטנה הג׳ינג׳ית
 ביותר הפופולריות הילדות אחת

מע מועדון בעלת אמריקה, בדרום
 של ארוכה ושורה שרופים ריצים

 מיסחרי סמל כולם שעל מוצרים,
 אנני, את מגלמת איליין בדמותה.
 ליבו את ששבתה הקטנה היתומה

 לכל אושר והביאה מיליונר של
 השנים כל במשך היתומים. חבריה
ב הומוריסטית סידרה אנני היתה
 אותה שאימצו עד פלייבוי, ירחון

 כמה עוד אחרי ברודווי. לבימת
 חברת החליטה הצלחה, של שנים

 כספה כל את עליה לשים קולומביה
 בכורה להצגת ומתכוננת (כמעט),

מק בעיקבותיה בניו-יורק. ענקית
 הצופים לכל אנני את לשלוח ווים

 אותם לעודד כדי בעולם, הנאמנים
 כי ליתומים רק לא משהו לתרום

 כספו את שהשקיע למי גם אם
בקולומביה.

דמהשובה עת :ממונקו קוורין
 ספק נוגה, ספק מהורהרת, הבעה ובעלת הדורה ,25 בת
 שהיא מישפחה בת צעירה, גרושה ממונקו, קרולץ זוהי — שקולה
 גרימאלדי מישפחת אך מזמן. שנעלם פיאודלי עולם של שריד

 גושפנקת את מאשר קרולין של האישי האושר את כנראה, העריכה,
 עמדו ורנייד! גדיים ממונקו, הנסיכה של והוריה הכנסייה,
 מש שלא נוסף אדם הגירושין. שאחרי הקשות בשעות מאחוריה

 המיועד. כחתן שנחשב מי רוסיליני, ,רוגרטו הוא העת כל מצידה
 משתדלת הנסיכה להיפך, הקרובים, לנישואים אישור כל אין עתה עד

הבא. המישפחתי צעדה את היטב לשקול

סובה בהברה אומני: יו,וג1ג׳
 לתופעה ארמאני ג׳ורג׳יו האיטלקי הפך שנה 15 לפני כבר

 למקומו סופי אישור ניתן עתה העולמית. האופנה בצמרת קבע של
 חנכה בתמונה) איתו (הנראית כירל,ץ ג׳יץ השחקנית בצמרת:

 דיור, — טובה לחברה אותו והכניסה שמו, את הנושא חדש, בושם
יקר. המריחים מהוללים שמות ועוד ריצ׳י, נינה לנבין,

233131 הזה העולם


