
 הופמן דאסטין עצמו את מצא מאז רב זמן עבר לא
 זאת עושה הוא והנה הצילומים, בימת על תינוק מאכיל

 מייקל של דמותו את כשעיצב טוטסי, בסרט במציאות.
 לשחקנית להתחפש הנאלץ עבודה מחוסר שחקן דורסי,

 בץ שימש עבודה, להשיג כדי מייקלם מרותי בשם
זו לאנג. ג׳סיקה של התינוקת לבתה כשמר־טפית השאר

 את להאכיל נאלץ כשדאסטין נשכחת בלתי סצינה היתה
 לא רק הסביבה, כל על נמרחה כולה והדייסה התינוקת

 של הצגות־הבכורה שנערכו בעת הילדה. של בגרונה
 מה את מגשים כשהוא הופמן דאסטין ניראה טוטסי,

 ניראה הוא בלונדון בהצגת־הבכורה בסרט: בו שהתאמן
שבועות. חמישה בת התינוקת, בתו את מאכיל כשהוא

 השנה אשת ס״רוו: לץ
משמיציה לנל פרצופי□ ששה

ה וולדורף המהודר בבית־המלון  גדולד נשפייה נערכה בניו־יורק אסטורי
 אח חגג האמנים של הפראיירס מועדון נשפיות: מאוד האוהבת גברת לכבוד

 דיאטו ליז עשתה המאורע לכבוד טיילור. לליל השגה״ ״אשת התואר הענקת
 הקבוע(לפי בן־לוויתה בעוד לשונה. את מחדש והשחיזה חדשה תיסרוקת חדשה,
 לוטשיב ברודווי מיקירי מוזמנים ומאה אלף ועוד לונה גונזאלס ויקטור שעה)
 כאן?' נמצאת ריברם זנ׳ון .האם ושאלה: הסוררת הגברת קמה עיניים, אליה
 בנשימד המשיכה שלה, העיקרית המתחרה אחרי הסגולות בעיניה תרה היא ובעוד
 זה.י ברגע ממש הלב את לעצמך אוכלת שאת מקווה אני כאן, את אם ״כי אחת:

 אולי מנוחתה. את מטריד משהו כי היה וניראה במיוחד עליזה נראתה לא טיילור
 חייו את שקיפח טוו*, מייל! השלישי, בעלה זה היה 1958שב־ העובדה

 אולי השנה.״ ״איש התואר את קיבל שבה דומה סעודה אחרי מייד בתאונת־מטוס
 נטייתו על או נישואיה על בדיחות לספר שלא ההסכם את יפרו שמא חששה

ההשמנה. האחרת, הקבועה
 ביניהב אמביוואלנטית, הרגשה שהרגישו אנשים הרבה שם היו וכה כה בין
 של פרטיים בחיים האחרונה מהופעתה התלהב שלא טיימס, יורק הניו מבקר
 יפיב אנשים של ארוכה ושורה סרטון) ריצ׳ארד (עם קאוורד נואל

 אלכסנדר ביסט, ז׳אקלין איתה: להתחלף מוכן היה מהם אחד שכל ומפורסמים,
 לולוברידג׳ידד ג׳ינה טיגס, שריל מריל, דינה מור, רוגד כודונוב,

 התואר עם יחד סינאטרה. פראנק התואר, את לה שהגיש אחד, ותיק וידיד
 ביהלומים; דולר(משובץ אלף 39 של בשווי פיאזיה שעון גם פראנקי לה העניק

 אח לו החזירה וכאילו הייצור את הכירה לא כמו מזלזל פרצוף עשתה והגברת
השעון.

 מסיבת־סיום ערכה ואנדרבילט גלוריה האמריקאית הג׳ינס קיסרית
 הידוע. פרינסטון בקולג׳ קופד, ואנודבילט קארטר בנה, של ללימודיו

 שילדם. ברוק הבאה, לשנה הקולג׳ תלמידת היתה הכבוד מאורחות אחת
לוואגדרבילט, המיתחרה ביגדי את למאורע לבשה ולא בטאקט התנהגה היא

קליץ. קאלווין
 הרגישו ולא שילדם את להשמיץ שהעדיפו צעירים שני נמצאו זאת ובכל

 לשני: האחד אמר גבם. מאחורי מאזינה טרי, אמה שלה, האישית השומרת כי
 הגיבה: הגדולה שילדם הגברת .45 של בגובה איי־קיו יש שלברוק שמעתי

• עשתה כך ואמנם עליה. אמרתם מה לבתק אומר כך, זה אם • •
 האינפורמציה מודלפת ודינאסטי דאלאס הסדרות מילחמת במיסגרת

 עד מתאהבת בסאותפורק, מיסתורית שריפה של ניצולה אלן, סו הבאה:
 — העיקרי החידוש אטקינס. כריסטופר בסידרה, חדש בגבר האוזניים
• גריי לינדה מהגברת בדיוק שנה 20ב־ צעיר אטקיגס • •
 של בעלה קינג, לארי של תגובתו היתה לדעת,״ האחרון תמיד ״אני

 ילד. לאמץ מתכוונת 39ה* בת ג׳יין בילי אכן אם כשנשאל קינג, גייין כילי
 הטניס, מיגרש לטובת 1971 ב־ תינוק שאיבדה שבילי, היא העיקרית הבעייה
 דבר — בארנט מארילין עם שלה הרומאן בגלל נוספת שערוריה עוררה

 בהזדמנות שנים. שש במשך כבר עושה שהיא האימוץ ניסיונות על המקשה
 אימוץ לקבל יצליחו לא אם ינקטו שבהן נוספות דרכים שיש הבעל גילה זאת

 ,14וד בת דודניתו על חוקית אפוטרופסות לקבל הוא ראשון וצעד רשמי,
• שיין •  סוזאן חדשה, כוכבת נוספה נישואין ללא האמהות לרשימת •

 הטוען מור, ).48(מור דאדלי עם ממושך רומן המנהלת ,32ה־ בת אנטון
 בתוכנית הכריז בשלישית, זאת יעשה ולא בנישואין פעמיים כבר נכווה כי

• שלה!״ החלטה זאת ממני? ״ילד טלוויזיה •  אלברט, מונאקו, נסיך •
 יוכל לא כי לו הודיעה לונדונית תחנת־שידור של במיזנון כשמלצרית נדהם

 הנסיך אני .אבל נסתיימה. ההגשה ששעת משום פשוט ארוחת־בוקר לאכול
 ענתה חאן,״ אגא שאני כמו אלברט הנסיך ״אתה לעומתה, התרים אלברט!״

 אחר־כך ורק הנסיך, של זהותו את אישר בתקרית שנכח תקליטים שדרן זו.
 ,14ה־ בן קארלו לורן, סופיה של לארוחת־בוקר###בנה אלברט זכה

 שהוא בכך סופיה, אמו, שם את שנושא החדש לבושם יחסי״ציבור עושה
 עולם את שמכיר כמי אבל בבית־הספר. לחברותיו במתנה בקבוקים מחלק

 הטלפון ומיספר שמו עם קטן אהבה מיכתב לצרף שוכח אינו הוא העסקים,
• המהודרת. הקופסה לתוך •  כל: את יענה הכסף כי מאמין שאינו למי •

 כשסיים עמו, אינו שארנקו כשגילה רבתי למבוכה נקלע בראנדו מארלון
 את הכירה שההנהלה למרות בברלי־הילס. של בסופרמארקט קניותיו את

 סוכנת שתגיע עד המיצרכים עם יחד במישרד לחכות בראנדו נאלץ הכוכב,
הכסף. עם שלו הבית

 לקולנוע, ג׳ונם טוס את פיני אלברט עשה מאז
 ומשונים, שונים לתפקידים ומשונות שונות דיאטות עבר
 קרחת והברקת תיגלחת עבר לאחרונה הבימה. ועל הבד על

 יוסטון. ג׳ון של אנני המוסרט במחזמר תפקירו למען
 על ולעלות בגדיו כל את להשאיר המיסכן נאלץ עכשיו

רונאלד מאת מחזה של המוסרט בעיבוד וערייה, עירום הבד

 בין מוזרה יחסים פרשת שהוא המלביש, בשם הארווד
 פיני מגלם בסרט שלו. הפרטי והמלביש מזדקן שחקן

 בשנות נודדת, להקת־תיאטרון ומנהל שחקן של תפקיר
 בהצגה, רבות כה גלימות מחליף 47ה־ בן פיני לחייו. 70ה־

 תוספת לדרוש שיוכל עד עבה, כה איפור פניו על ועוטה
מאמץ. של מיוחדת
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