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לדבר אסור

 הוליווד בעיני נסלח בלתי מעשה אסגר גראנט) (לואד עשה 1982 בפברואר
 הוא באל־סלבאדור, למורדים הגיש שאותו דולר אלף 25 של לצ׳ק בנוסף —:

 זו היתה לא אויבינו!״ אינם באל־סאלבדור ״אויביך רגן: לנשיא פומבית הודיע
 אד הקולנוע, שחקני איגוד נשיא שהוא אסנר, של הראשונה הפוליטית ■התבטאותו

 הוא הנשיא. נגד ופומבית אישית בהתקפה יצא הוא שבה הראשונה הפעם היתה זו
 החליטה סי־בי־אס שרשת היתה, חמורה היותר התוצאה אף מיכתבי־איום, ׳קיבל

לקיצה. הגיע אסנר של הקאריירה גראנט. לו צילומי את להפסיק
 בפילדלפיה הוא אחד יום פוליטית. לפעילות זמנו רוב את מקדיש הוא היום
 של בסעודה נאום נושא הוא ולמחרת מושבתים, פועלי־מתכת למען כספים 'ומגייס

 אף מאשתו, שנתיים לפני שנפרד אחרי בודד, הוא הומו״סכסואלים. אנשי־עסקים
 לעשות ולא להתרגז רק לי ״נמאס שעשה: מה על מצטער אינו הוא הכל למרות

עצומה.״ הקלה חש ואני דעתי, את הבעתי דבר. שום

 הנסיכות, של הראשונה לגברת אמה מות אחרי שהפכה קארוליין, הנסיכה
היא נשיאתו, שהיא האדום. הצלב נשף את מונאקו. של הנשפים עונת את פתחה
ך אביה, עם ואלס בריקוד פתחה סי אשתו. מות מאז לראשונה אז שרקד רנייה, הנ
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למלם מקום יש בברודווי ברטון: ק״ט
 ושחקנית 25 בת היא שבתמונה הצעירה הגברת
 עשיר קולה אך אמריקאי, במיבטא מדברת היא מבטיחה.

 הוא והאבא ברטון קייט שמה אביה. של כמו וחם
קאריירה לעצמה תיכננה היא כמובן. ריצ׳רד,

 גם לנסות חייבת שהיא החליטה לבסוף אך מישפטית,
 במחזה בברודווי הופיעה היא ולאחרונה מישחק,

 יליז אביה שיחקו ממול כשבתיאטרון המנצחים,
פרטיים. חיים במחזה טיילור

 ★ אוגס*ס נויסנדנה אח חצים וא היוונים הנודיסטים
אנימד ניני אלבש ★ ווק בקונצוס ודאנה ציאווס

 שכריסטינה רוצים אינם היווניים הנודיסטים
 הנודיסטים מועדון נשיא למועדונם. תצטרף אונסים

 אונסיס שהגברת אמר חשבוע, רק שהוקם החרש,
 התלהבו לא החברים אך להצטרף, באפשרות התעניינה
 ואיננו נאטוריסטים, של רציני אירגון ״אנחנו מהרעיון:

• ועשירים״ מפורסמים לאנשים זקוקים •  המנצח •
 במלון נשדדו מידידיו ושלושה ברנשטיין ליאונרד

 לתוך פרצו גברים שני בקאליפורניה. הילס בברלי
 ממנו שדדו אקדח ובאיומי ברנשטיין של הבונגלו

• דולר 360 ומאורחיו •  העולמית הבכורה הקרנת •
 אלף 100 הכניסה בהודו, שהתקיימה גאנדי, הסרט של

• לצדקה יועברו ההכנסות כל דולר. •  הנסיך •
 רוק, מופעי בשני ישתתפו דיאנה ואשתו צ׳רלם

 ושהכנסותיהם בלונדון, ספטמבר בחודש שיתקיימו
 האבנים כוכבי יופיעו בקונצרטים לצדקה. נועדו

פייג׳, ג׳ימי הלפטוז, אריה זפליו, לד המתגלגלות,

 ואחרים. ג׳ונס קני המי להקת מתופף וינווד, פטיב
• •  שהופיעה קפריסקי, ולרי הצעירה השחקנית •

 גילתה הנשימה, כלות עד בסרט גיר ריצ׳רד לצד
 בסרט האהבה סצינות לצילומי לגמרי התפשט שגיר

• •  שהוא הודיע פיני אלברט הוותיק השחקן •
 הוא החדש בסירטו נשים. אחרי ולחזר לשתות הפסיק
• אפיפיור של תפקיד מגלם •  האחרונה החדשה •
 הם טיילור: אליזבת - בריטון ריצ׳רד מבית

 השנה בסוף להתחיל עתידים שתילומיו בסרט ישתתפו
• באירלנד •  ספר־וזשיאים יעניק בספטמבר 26ב־ •

 • שמכר איגלסיאם, חוליו לזמר תקליט־יהלום גינס של
 הרב השפות במיספר ביותר הרב התקליטים מיספר את

 בפאריס שיתקיים חגיגי בטקס לו יוענק הפרס ביותר.
• •  ימין באוזן ששמיעתו סיפר רגן רונלד הנשיא •

 בתקופה שנים, לפני באוזנו נפגע רגן יותר. עוד הידרדרה
לאוזנו. בסמוד נורתה כשידיה שלו, ההוליוודית


