
שומרי־מישקד צריכה רא בירקין: ג־יז
 די לי ויש מעט אוכלת אני רזה, תמיד אני דיאטה. של בעיות לי ״אין

 אני מדי. הדוקים שהג׳ינס העובדה מן להתרגש שלא כדי חוש־הומור
 מאזניים המחזיקים המשוגעים כל ואת ומתעמלים, התעמלות שונאת

 שעשתה האנגליה הנערה בירקץ, ג׳ייין מצהירה בחדר־האמבטיה,״
 השלישי(אחר בנה את לאחרונה ילדה ואשר בצרפת, כחתולת־מין קריירה

 הדיבור. את להרחיב מסרבת היא שעליו גינפבורג), מסרג׳ ילדים שני
 הרבים החתולים אחד את והעדיפה איתו, להצטלם נאותה לא אפילו היא

בביתה. מחסה המוצאים

ארומת רגו״ם לאהנח גיאגר: מיק
 בארצות־ מוצלח סיבוב״הופעות שגילגל המתגלגלות, האבנים סולן
 גירי לאהובתו, רב זמן האחרונה בעת הקדיש לא ג׳אגר, מיק הברית,

 ארוכות־ שמועות מגללים שהחלו אמצעי־התיקשורת, סבורים כך הול.
 מכחישים, וג׳רי מיק בני־הזוג. בין שהזדחל שחור חתול על רגליים

 לשמועות כמו כמעט ארוכות רגליים יש ״לג׳רי מכריז: ומיק מצטלמים
י המרחיקות־לכת!׳׳

ם י ש נ ס א ו ש ב

השני: כאולוס יוחנן האניניור
 ״האפיפיור בכינויו יותר הידוע ווייטילה קולל

 הפעלתנית האישיות ספק ללא הוא השני״, יוחנן־פאולוס
 במאה הקאתולית הכנסיה בראש שעמדה ביותר

 כישרון לו ויש בעולם, מקום לכל מגיע הוא העשרים.
 יידעו למען ואתר, אתר בכל כואבות בנקודות לגעת

בבני־אדם. גם אלא באלוהים רק מתעסקת לא שהכנסיה

הנא הביקור לקראת אימונים
 הוא קצרה. בית במנוחת אותו תפס האחרון חג־הפסחא

 ואחר ברומא, הקדוש פטר בכנסיית המיסה את הנהיג
 בצילו לחסות שבאו הנכים את לברך הלך כמינהגו, כך,

 ביקורו את מכינים מאחרי־הקלעים כבר אולם זה. בטקס
לתפקידו. מונה מאז השני — בפולין הקדוש״ ״האב של

 שילרס בדוס
 אנררס: ואודסולה

! וכצצתו רוד נל
שיל וברוק אנדרם אורסולה

 הפולו תחרויות סיום בטקס נפגשו דם
 בעצמה בטוחה אורסולה, .,בפאלם־ביץ

 היפה ״הכיבוש שהיא הכריזה כתמיד,
 בין הסתובבה היא הגבר״. של ביותר

 הגבר את הרף בלי ושיבחה השולחנות
 מדיף חמוד, עדין, יפה, בחייה: החדש
חם. חול של ניחוח
 מהרה עד הועמד לזהותו שחקר מי

 אורסולה דברים: של דיוקם על
 השלוש, בן בנה לדימיטרי, התכוונה
 המלין. הארי השחקן עם מקשריה
 ניכבשות של החדש לדור כמחווה

 ג׳רק במחול אורסולה יצאה יפהפיות
 של בחברתה לבימת־הריקודים מסביב
 נראתה לא האחרונה זו שילדם. ברוק

 דבר, של בסופו התחרות. מן מודאגת
 יותר. חזק באור לאחרונה זוהר כוכבה
 על־ידי תמיד כמו מלווה כשהיא

 בעניינים שילדם עסקה אמה־הורתה,
יותר. מעשיים
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