
בשביס אנשים

וסבתא סבא סם •לדת־הפלא וגן: ׳011
 הצ- לעשות יודעים האמריקאים להכחיש: איו י
נערכה אמי הסרט של העולמית הבכורה גות* ,

סטארלו, דיי כשהמפיק, בניו־יורק, סיסי, בראדיו
 הוא הנכונים. האנשים כל את לשם להביא דאג
 החינוכית הטלוויזיה לתחנות הצגות־בכורה 120 תרם

 הנשיא של בקשתו בעיקבות בארצות־הברית,
יותר לעשות הפרטי הסקטור אל רגן רונאלד ,

 :011111 תנסינה
 איווסין, ״לא
נישואין־ לא

 די שליידי לפני קצר זמן
 יורש־העצר את ללדת כרעה

 התבוננו (הרופאים המפורסם
 מיוחד, טלוויזיה מסך על בו

 העולם), לוויר שיצא לפני עוד
ב פרטי אירוע מרגרט חגגה

 הגדולים הנשפים באחד החלט,
ני ולא אירוסין .לא בלונדון.
 הפו־ הנסיכה הצהירה שואין,״

 וחצי 3 בשעה זה היה חחה.
 מרגרט כאשר בוקר, לפנות

בחב כילדה, קיפצה 51ד.- בת
 גורמן הקבוע, מחזרה רת

 בן לאור מוציא לונסדייל,
הסקו החצאית את שלבש ,55

 מוכנה .איני המסורתית. טית
 מתחתנים,״ לא שאנחנו לומר

 עם להתבדח מרגרט ניסתה
 לונס- בנשף. משותפים ידידים

 כשאמר יותר, זהיר היה דייל
 אומר איני .ואני לעיתונאים:

 זה כי מתארסים, לא שאנחנו
 אולי אחר, מצד מדי. גס נשמע

אנח למדי. נועז נשמע גם זה
 זאת ובכל מתארסים לא נו

מאוד.״ טובים חברים אנחנו

 ננסי גברת זיכתה זאת, תמורת האמנות. במימון
 המחזמר כוכבי את לשעבר, שחקנית־קולנוע רגן,

 בן־ יושב כשלצידה האישית, בהופעתה המוסרט
 שילדם, ברוק גראנט. קרי עברו, מימים זוג

 היטב ידעה רגן, הגברת של נכדתה להיות היכולה
אשת־הנשיא. את לברך וניגשה הצלמים, יילכו לאן

 לשטח מנסה פהלווי, פאראנהאז מאיראן, שגורש השאה בת
 בהווי-סטודנטים. ולשקוע עוד, ואיננו שחלף המלכותי, עברה את

 בוורמונט, בנינגסון במיכללת לאמנות 'סטודנטית ,23ה־ בת פאראנהאז
 המשתלם רואה־חשבון קונוכר, ביל הקבוע, ידידה בחברת נראית

 היתד. שאם להניח קשה אבל ולינץ׳. מריל הגדולה הבורסה בסוכנות
 לרקוד לעצמה מרשה היתד, ממש, של נסיכה ולא סטודנטית רק

 היקר הבילוי מקום שהוא זנון, בדיסקוטק רצופים לילות שלושה
בניו־יורק. ביותר

הכתר בנינת דיבאנשי: דה היבד
 ההדור הקו מבעלי לאחד נחשב דיכאנשי דה היכר האופנאי

 פעילות שנות 30 חגג לאחרונה הצרפתית. העילית אופנת של ביותר
 בהשתתפות ענקי, נשף, היתד, הכותרת כשגולת הבשמים. בשטח

 לניו־יורק. לכבודו באו אשר העולם, מכל י_פים ואנשים כוכבים
 את לברד שבאה הפבורן, אודרי היתה שבכתר הפנינה אך

 לובשת כשהיא ארוכות, שנים במשך אמונים שמרה שלו האופנאי,
 וכיצד מסך־הקולנוע. על והן הפרטיים בחיים הן שלו השמלות את

ז׳יבאנשיז את חדשה בשימלה לא אם לנשף, לבושה תבוא

ם ה העול 233929 הז


