
 חושבים אתם למה ו־טויו: מורנה
ו ת נ מתקוקרים* דברם הובה ש

 דוקומנטרי סרט על של מכסימיליאן הגרמני השחקן עכשיו עובד במינכן
ר די. מרלנה שייקרא ד  81ה־ בת הגברת והיחידה. האחת דיטריך כמובן הוא ו

 מספיק. וזה מוות עד צולמתי לי. נמאס להצטלם, רוצה ״לא לסרט: להצטלם סירבה
 היא אולם יהיה.' זה וכך תמיד, היה זה כך ממיקצועי. מנותקים הפרטיים חיי

בסירטו. זה בראיון ושישתמש אותה, יראיין ששל הסכימה
דיטריך: אמרה כה

 השתגעתי מה, בהם. צפיתי לא ומעולם שלי, בסרטים צופה ״איני סרטיה: על
 והשיר מהאף. יוצא ממש שכבר סרט הוא הכחול המלאך עצמי? על להסתכל

אותו.' לשמוע יכולה איני מגוחך, — מתוכו
 הזאת התנועה בעיני זה. את שונאת ״אני האשה: לשיחרור התנועה על

זין." להן שאץ היא האלה הנשים של הצרה לקינאת־פין. ביטוי אלא אינה
 אין מהמוות. לא מהחיים, צריך לפחד למוות. יחס שום לי ״אין המוות: על

 מתעופפים שכולם חושבים, אתם מה חרא. שטויות, הכל החיים. אחרי דבר שום
לא?״ צפוף, קצת שם להיות צריך למעלה? שם להם

 להיות צריכה שאני כתוב היה לא שלי חוזה ״בשום וארוטיקה: אהכה על
 יכולים אבל ביחד, ללכת יכולים ואהבה מין בכוונה. מגרה הייתי לא מעולם מגרה.

 לאהבה אבל בכספת. שמורים שלנו המיכתבים אהבנו. למשל, המינגווי, לא. גם
 דאג לא הוא למין. מעל היה המינגווי לסכס. או לארוטיקה קשר שום היה לא שלנו

 אתם למה מתקלקל. העסק ביחד, שכששוכבים חושבת אני בכלל, בכלל. לזה
מתקלקלים?' דברים הרבה שכל־כך חושבים

.בסונים ים1111א .

 היא באמרה ★ הון גוו מ״לו נוומן
נקנס חושו־הישבן ביותו היבה האשה

 הישג עבור סנטרי קנדי ה״וושינגטון בפרס הזוכים
 71 ה* בת הרקדנית־כוריאוגרפית הם לציון ראוי אמנותי

 שזכה קזאן, אליד, 73ה־ בן הכימאי דנהם, קתדית
 פסטיבל ופרס המבקרים פרס טוני, אוסקר, בפרסי כבר

 היום עד שהקליט ,67ה־ בן סינטרה פרנק הזמר ונציה,
 והשתתף זהב אלבומי 20ב־ זכה שירים, 1300מ־ יותר

 בן סטירארט גייימס והשחקן סרטים, 50מ־ ביותר
 בפרס חכה סרטים 80מ־ ביותר שהשתתף ,75וד

 בן תומספון וירג׳יל והמלחין ,1940ב־ כבר האקדמיה
 ז׳יד, אנדריי של הספרותי החוג עם שנמנה .86ה־

 ם׳ המינגווי, ארנסט קוקטו, דאז שיקמו, סבלו
• שטיין וגרטרדד פיצג׳רלד פקוט •  עשר •
 קטנה ילדה תמונת במצלמתו הנציח שצלם אחרי שנים

 אירח בסייגון, ברחוב קופסה בתוך דחוסה ועירומה
 שאימצה האמריקאית אמה ואת הילדה את רגן הנשיא
 היום הל, פרנפם מדתה נא* הלבן. בבית אותת
 ציפורן פרח רג* לננסי הושיטה ,12 בת עליזה צעירה

 את הפתיע רגן חם. חיבוק העניקה היא ולנשיא לבן,
 סך על צ׳קים שני להן העניק כאשר אמה ואת הילרה
 כדי משיקגו. נדבן תרם שאותם אחד. כל דולר 5000

 היום, נקראת שהיא כפי נאני, של לאמה לאפשר
 הסובלים לילדים המיוחד המרכז את ולהפעיל להמשיך

 לעזור כדי הקימה היא שאותו בלימודים, מהפרעות
 לימודים בעיות על להתגבר אחרים ולילדים לנאני

 סוף, סוף נישאו מקנט מייקל והנסיכה הנסיך •9*
 חיים שנות חמש אחרי הקאתולית. הנסיכה בעיני
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 בכשרות להכיר האפיפיור הסכים השבוע רק משותפים.
 על ויתר והוא אנגליקני, הוא מקנת מייקל הנסיך הקשר.
 כדי אנגליה, מלך כתר את לרשת בתור 16וד מקומו,
 הגרושה האוסטרית הברונית את לאשה לשאת

 נישואין 1978 ביוני 30ב־ נישאו הם מרי־כריסטין.
 שהוצא האפיפיור לצו ועד וינה, בעיריית אזרחיים
• הכנסיה בעיני בחטא חיו הם השבוע •  ויקטוריה •

 היפה האשה היא 33ה־ בת פרינפיפל (״פאמלוד׳)
 השבועון קבע לפחות כך — בארצות־הברית ביותר

 הלא פרינסיפל כך על הגיבה בזאר. הרפר רב־התפוצה
 רזה די עשירת די אני הכל אחרי פלא, ״אין ענייה: כך כל
 ג׳קלין גם נכללו המובילות 10 בין וצעירה.' —

 שרי טוויגי, פמית, ציארלי) של (המלאכים
בתובלפונטה־־הרפר  וג׳ואן בלפונטד,). הדי של (

• 50 בת כבר שהיא קולינם, •  נורמן הסופר •
 ההוצאה בית עם ספרים לארבעה חוזה על חתם מיילר
 60ה־ בן למיילר תשלם ההוצאה האוז. רנדום הנודע

 הספרים. של הפירסום זכויות עבור דולר מיליון 4מ־ יותר
 הוצאות של בהיסטוריה ביותר לגדול נחשב זה סכום

• בארצות־הברית הספרים •  את שחשף המאורי •
 ביקורם בעת מווייל והנסיכה הנסיך לעיני אחוריו

 שהציג ,42ה־ בן האיש דולר. 276ב־ נקנס באוסטרליה,
 בחשיבות הפחית שהעונש הגיב פוליטי, כפעיל עצמו

 למחאה. מסורתי מאורי ביטוי לדבריו, שהוא, מעשהו,
 לבוז, מוחלט אות הוא האחוריים שחשיפת מסתבר

המאוריות. המלכות גם היתר בין בו והשתמשו

מאב לא נבר הארד״: גיוני
 כדי לבית־החולים ונכנס האלידיי גיוני נכנע סבל, של ארוכים חודשים אחרי

 מופע על החזרות במהלך שנה, לפני באוקטובר נפגע ג׳וני בירכו. ניתוח לעבור
 רקד הוא שבהן ההופעות, את להפסיק סירב הוא בפאריס. הספורט בהיכל גדול

 כדי עד החמיר מצבו ולקפץ. הרגעה כדורי לבלוע והמשיך הבימה, על והשתולל
 לכבודו, להתייפות הזדרזו בית־החולים אחיות בקושי. אך לזוז היה יכול שהוא כך

 תקופת כל במשך להן. זקוק היה לא הוא אך נוספות. שעות לעבוד מייד והתנדבו
 המצפה ביי, נטלי הצרפתיה השחקנית הנוכחית, אהבתו מצידו משה לא אישפוזו

 מלאות כשידיה בדיוק, 9ב־ בוקר בכל הגיעה היא המשותף. ילדם ללידת יום בכל
 בית־החולים את עזבה לא ומעולם קטנות, ובמתנות וידיאו בקאסטות בעיתונים,

 יהיה אם גארי, שיוולד: לתינוק שם לבחור זמן גם להם היה כך בלילה. 10 לפני
 מישפחתו שם על רישמית לוותר החליט גם ג׳וני בת. תיוולד אם ולאורה, בן,

האלידיי. בשם להתהדר יוכל שהצאצא כדי סמט, האמיתי,


