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 קליאד הכוכבת שעשתה בר־הצלחה, סרט של שמו זהו — המתנה
 היפה המתנה אבל דאנג. מישל הצרפתי הבימאי עם גדלדשמידט

 בעלה על־ידי לה שניתנה טאליטה, בתה, היא שקיבלה ביותר
 בזכות כוכבת בדלילה הפכה כוכבת של בתה פודי. קארלו הטרי,
 תחנות־ של רשת בעל אביה, הודיע קבל־עם־ועדה כאשר עצמה׳

 בניו* בביקורם להוריה תתלווה1 שטאליטה באיטליה, פרטיות טלוויזיה
 עבודה, של חוזים כמה מחכים ולקארלו לקליאו הקרוב. בינואר יורק,

מילים. ללא עדיין טלוויזיוניים, ראיונות כמה •לטאליסה

אבא שר מעריציו :ווויד סיובי
 למראה מכליו יוצא הספורט שארמון שבועות שלושה כבד

 החדשה היחיד תוכנית של החלקים שני הטוב, וג׳והני הרע ג׳והני
 הגיעו שבו בערב התרחש האמיתי החג אבל האלידיי. ג׳והגי של
 אלה היו האוקיאנוס. של השני מצידו לליבו, יקרים אורחים שני

 זה איתה המתגורר דויד, ובנם, אשתר־לשעבר. דארטאן, סילבי
 כחולות־ עיניים בעל בהיר־שיער. דויד בלום־אנג׳לם. שנים כפה

מאושר. קורן נראה לאביו׳ ודומה ירוקות

באמוויקח וצרפתים במארס אמריקאי :קומו פו*
 לפאריס.1 כרטיס השנה יחסכו אמריקאים מיליון 60

 האח, ליד הנוח בביתם להם ישבו חג־המולד ערב
 היו כמו וירגישו הטלוויזיה מסך מול בנעלי־בית,

 ,70זד בן הזמר־בדרן קומו, פרי כי בפאריס. בלידו
 לקראת שלו המיוחד המישדר את להגיש החליט

עיר של ביותר המפואר ממועדון־הלילה חג־המולד

 פראנקים 1,750x100 של הצנוע במחיר האורות.
 תפאורנים, של ענקי צוות לפאריס הטיס צרפתיים

 דיקני■ אנג׳י הכוכבת ואת טכנאי־הקלטה צלמים,
 שגילה רגו, לין של בידיה הפקיד העיקר את פץ.

 כמה של צעירות היותר וברגליהן לשלו׳ מתקרב
בלידו. למצוא שאפשר כמו מקסימות, רקדניות

 לף1א חמלו

 1 החמישי

חוגגת נוחזגיה
 של מותו עם ׳1958 בשנת

 אולף בנו, הפך השביעי, האקון
שי, &י  היום נורווגיה. מלך הח

המוכ היובל את ארצו חוגגת
 החמישי, אולף למלכותו. סף

ה למלך נחשב ,48 בן היום
ו באירופה, ביותר ספורטיבי

 ביותר. הרבים העיטורים בעל
 מכולב עליו החביב העיטור

 שהוענק המילחמה, צלב הוא
 בקרב־נארוויק. גבורתו על לו
מוק ביותר הרבה חיבתו אך

לאלו ולא לספורט לא דשת
 התשע בן לנכדו, אם כי פים,

 הנסיך בתמונה), אתו (הנראה
ה של בנו האקון־מאגנוס,

 מפעם האראלד. היורש נסיך
 את החמישי אולף מביע לפעם
 את ולהקדיש לפרוש רצונו

 עם בשייט הים, על לבילוי זמנו
כמובן. נכדו,

הזה הוורלח


