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 אזזסמוזנג שרז!
(יונס:

 ל1 זזאשון עוג
 א9או לדי אבא,
אח ובלי

 היא בתמונה הצעירה הגברת
 בתם ארמסטרונג־ג׳ונם, שרה

הנסי ושל סנאודו לורד של
 מלכת של אחותה מארגרט, כה

 היא כזה, יחוס עם בריטניה.
 לבל צמודה, לשמירה כמובן זקוקה

 עד ואכן, בה. לפגוע מישהו יעז
 מלווה תמיד יצאה היא לאחרונה,

ה לא אם מבני-מישפחתה, באחד
 אחיה (ובעיקר) לפחות אז אב,

 הידוע דייוויד, ממנה, המבוגר
 לינדלי. הדוכס הרשמי, בתוארו גם

 הוחלט ,17 לגיל הגיעה עם אולם
 לבלות לה ולהניח להסתכן שאפשר

 מה מזה, חוץ מגבוה. פיקוח בלי
 הרי גזהז במעמד לסכן אפשר כבר

 תופיע, שבו מקום בכל ממילא,
צלמים. של שלם צבא אותה ילווה

 ישכרו דסון1
יווסדהעצו הנן:
ס הירושה אח ב
קפלר ;דברן יא הוא האב רו

העשי המישפחות לאחת בן רק
 גם היה אלא בעולם, ביותר רות

 שנים במשל ניו־יורק מדינת מושל
 לזכות שניסה לאחר אמנם, רבות.

 את קיבל ולא לנשיאות בבחירות
 הרפובליקאית מיפלגתו אמון

 זה אין אבל מעט, זוהרו עומעם
 נלסון בכורו, להילת כלל מפריע
 יצא ,17 גיל את עבר רק הכן.

 הניו-יורקיים, בדיסקוטקים לבלות
 עליו מדברת כולה העיר וכבר

 הוא גם בקלסתרו. מלאים והעיתונים
 הממון שכיורש יודעים העיר וגם
 טוב סיכוי גם לו יש המישפחה, של

 של מושל בעתיד, שם אי להיות,
המדינה.

 סינשזה: כונז;
ושב(מהגוש

יד,ת ייסד סינאמרה םר:ר,
 שבר הפעם, הרביעית. בפעם גרש
 באר- את לידו והחזיק השיא את

 משש פחות לא מאדכס כרה
 יותר החזיקה לא שהיא עד שנים,
נג התפרצה זקן,״ ״שיכור מעמד.

 הוליוודית. במיסעדת־יוקרה דו
 זה אבל כוכב, פעם היית ״אולי

 ״ומה שנים.״ מאה לפני היה
ל 66ה־ בן הזמר השיב איתך,״
 שנים. 11ב־ ממנו הצעירה רעייתו

 ביותר המטומטמת החתיכה ״את
 הוצאתי בדרכי. אי־פעם שנקרתה

ב אותך ואשלח מאשפתות אותך
לשם.״ חזרה

!ים1שח9׳תובן( 01*11 חששו
נסוס־וגאס משוביס חגש

 טניס בטורניר להשתתף כדי ללאס־וגאס הגיע קונורם נ׳ימי
 את והנושא קינג, אלן והבדרן השחקן על־ידי המאורגן יוקרתי,

 פגש מתחריו ובין מיקצוענים, לשחקנים שמור הטורניר שמו.
מאייר. ג׳ץ ואת גארולייטיס ויטאס את קונודס

 רחוקה אינה ואף לאם־וגאס, היא שלאס-וגאס מאחר אבל,
 כמו מפורסמים טניס חובבי הרבה גם הטורניר מושר נ&הוליווד,

 ואחרים. דיקסץ דונה אסנר, גרנט) (לו אד סיימון, ניל
 הזוהרים הכוכבים אחד אכן הוא כי קונורם הוכיח המגרש על

 הגבוהות ההכנסות מבעלי אחד וגם הזאת, השנה של /ביותר
 כשניצח דולר אלף 60 עוד הוסיף הוא שלו השמן למאזן ביותר.
מאייר. ג׳ין את בגמר

 הסתבר הניצחון, את לחגוג הזמן הגיע כאשר זאת, לעומת
 -היא• רום. דיאנה דווקא היא הערב של האמיתית שהכוכבת

הטור נערך שבו פאלאם, סיזר במלון מיוחדת להופעה הוזמנה
 שהגברת אומרים יש מוגדר, במחיר נוקג אינו איש כי ואם ניר,
 גם אלא ביותר, הגדול האישי הקמגן עלתב רק היתד. לא רום

ביווע־. השמן השכר בעלת
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