
השישית בפעם בודד בארקלי: אדי
 מצא, ברקליי שאדי היה נדמה כשנה, לפני למעלה, התמונה צולמה כאשר

 יום 375 הששית. רעייתו פואנסו, דניאל של בדמותה מבוקשו, את סוף, סוף
 אפשר .מה נוספת. פעם שלו, הששים שנות בסוף ברקליי, התגרש מכן, לאחר

ח נאנח. הוא לעשות,׳־  תוסס, אני שלי. המטורף החיים בקצב מעמד מחזיקות אינן •
 מדוע אז בלילה." שעות חמש בקושי ישן אני חברים, תמיד רוחשים סביבי פעיל,

אין זאת בכל אותן נושא הוא המיסכן. משיב ממני,״ זאת דורשות הן ברירה, לי ז.

הססא + סינאטרה נגד סינאטוה
קאפוטה שר גיננסיו 1 ★ הפאריסאי

□ !־י ג ו ג ו מ ח ע פ ג מיק ★ א י ג
 לא תובע סינטרה פראנק

 על פיצויים דולר מיליון מ־סז פחות
 בשמו. שנעשה רשות ללא שימוש

 אחים שלושה הם הנתבעים
 מועדון־לילה שפתחו מלאס״וגאס,

 שבו סינאטרה, האחי□ בשם
 סטריפטיז, של שונים מופעים

 וכדומה. קוקסינלים חקיינות,
 אינו מעולם כי הטוען סינאטרה,

 תמורת בשמו שישתמשו מרשה
 זועם דולר, מיליון מחצי קטן סכום

 אך נפתח המועדון לדבריו, במיוחד.
 אשר הלקוחות את לבלבל כדי ורק

 ללאס־וגאס, בקרוב לבוא עומדים
 בהופעותיו עצמו, בו לצפות כדי

 על הוחתם שם נאגט, גולדן במלון
 סבור, הוא עתה, ביותר. שמן חוזה
 מועדון־ לאותו שיילכו כאלה יהיו

 למקום להגיע תחת מפוקפק לילה
 לזמר לו יש אחת בעיה רק הנכון.

 הנתבעים, האחים שלושת המהולל:
 הם אומנם, סינאטרה. הוא שמם

 מה אבל קרובי־מישפחה, לא
 אחד מסינאטרה יותר יש לעשות,

 את לחפש כדי איטליה את שעזב
• האפשרויות כל בארץ מזלו • • 

 עצמו מצא ליאיס ג׳רי השחקן
 מביכה בפרשה מעורב אלה בימים
 בצילומי עסוק שהוא שעה ביותר,

 לפני אותי החזק בשם חדש סרט
 שאותה קומדיה — אסון שיקרה
 המיסעדנים אחד בפאריס. מצלמים
 שבשעת דיבה עליו הוציא במקום
 אמר, הוא לואיס, במיסעדה ביקור

 — קולה בקוקה יינו את מהל
 כל בעיני תועבה הנחשב מעשה
 מיד פרסם לואים לשמו. ראוי צרפתי

הוא שאין הודיע בעיתונות, הכחשה

 שעבר מאז קולה קוקה שותה
 לא בכלל מזה, וחוץ פתוח, לב ניתוח
 לעבוד שהתחיל מאז במיסעדה אכל
 רוצה כנראה הזה .האיש הסרט. על

 ממני,״ גדול בדחן שהוא להוכיח
• המיסעדן על לואיס אמר • • 

 אחת קאפוטה, טרומן הסופר
 הבוהמה חיי של הססגוניות הדמויות

 אשם לאחרונה נמצא הניו־יורקית,
 עבירה שונות. עבירות בשתי

 בגילופין. נהיגה — ראשונה
 דומה עבירה על נידון כבר קאפוטה

 הודה הוא ועתה שנים, שבע לפני
 עבירה בעיות. שום בלי באשמה
 בבית־המישפט הופיע הוא שנייה:
 השופט קצרים. במיכנסיים לבוש
 ביזיון שזה החליט קשות, בו גער

 יינתן שגזר־הדין וקבע בית״הדין
 השופט של כעסו אם אוקטובר. בסוף

 לקנוס עשוי הוא אז, עד ישכך לא
 ואולי דולר 500ב־ קאפוטה את

 מאסר לשנת אותו לשלוח אפילו
• •  האבנים להקת סולן •

 ג׳אגר, מיק הזמר המתגלגלות,
 השנייה. בפעם אב להפוך עומד

 הול, ג׳רי הצמרת דוגמנית ידידתו,
 להריונה. הרביעי בחודש היא

 מאשתו בת כבר יש )40( לג׳אגר
 חלילה, אם, ביאנקה. הראשונה

 לפה אוכל יהיה שלא הזמר דאג
 הוא נמוגו. חששותיו בבית, הנוסף
 חוזה על כולה, הלהקה עם יחד חתם,

 להם המבטיח סי־בי־אס, חברת עם
 התקליטים עבור דולר מיליון 28

 מיליון 6 יקבל ג׳אגר שלהם. הבאים
 התקליטים מארבעת אחד כל עבור

 יכול שהוא הפלא מה אז הבאים.
לעולם? ילדים להביא
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ם1א . י ם ש ו ש .ב

וספרד מלכים עמי איגלסיאיס: חורז
 חולד התקבל למולדת, הגיע כאשר סופיה. המלכה שם שהוכתר מדריד, ריאל של לשעבר שוער־הכדורגל

 קארלוס חואן המלך במחיצת שהה כאשר מלכים. בכבוד הזמנים, בכל ביותר הגדול התקליטים כמוכר לאחרונה
 ההמונים שמול ספק היה לא למעלה), (תמונה ורעייתו להופיע כדי המלוכה, מישפחת על־ידי לספרד הוזמן

מלכים. שני ניצבים על ציבורית לקרן קודש הכנסותיו שכל מיוחד, בקונצרט

 תאציו: מאוגוט
עין מקרה
 ביד השולטת הברזל, גברת

 אינה הבריטית, באימפריה רמה
 אבל מישקפיים. להרכיב נוהגת

 הסתבר, באחרונה לעשות? מה
 עשויה הקשוחה, מאגי שאפילו

ודם. בשר
 כיאה שהשתתפה, שעה

 חגיגית במסיבה לתפקידה,
 באקינגהם, בארמון שנערכה

 ובחוצפה לעיני אבק גרגיר חדר
 כחבר אותו החשידה שמייד

 גורם החל מיפלגת־העבודה,
 הראשר השמרנית לגברת צרות

 החליטה היסוס, בלי נה.
 הפנוי סוף־השבוע את להקדיש
 אמור שהיה קל, לניתוח הראשון

 בעיות. בלי העניינים את לסדר
 מאוד, ומסוכן עדין טיפול

 התגלה לייזר, קרני באמעצות
 האבק גרגיר מול כחסר־יעילות

 אושפזה תאצ׳ר והגברת העקשן,
 של ניתוח עברה ימים, לשלושה

 וכל כללית הרדמה עם ממש,
 המרפאה, מן וכשיצאה הטקס,

 עיניה. את כהים מישקפיים כיסו
 עתה, לעת עשוי, מדי חזק אור

הרופאים. קבעו כך לד. להזיק
הפו ליריביה להם, אל אבל
 את עת. בטרם לשמוח ליטיים,

 לניהול הקשורים המסמכים
 יכולה היא בארצה, השילטון

 ומה שמש, אור בלי גם לקרוא
 מוכנה היא — להחלטות שנוגע
 לראיה, בחושך. גם אותן לקבל

 את לשגר החליטה לאחרונה רק
 על להגן הבריטי חיל־האוויר

בלבנון. חייליה
בשלו שהתעניינו לעיתונאים

 גירוי רק חשה שהיא אמרה מה,
 .היא מזה חוץ אבל בעין, קטן
 אחרות, בסדר״במילים אחוז 101
 זאת בכל הוא שהגוף להיות יכול
 גרגיר שהוכיח כפי ודם, בשר

 מה בכל אבל השובב, האבק
 הזאת הגברת לרוח, שנוגע
 היא לכינויה, ראויה בהחלט
מברזל. עשויה
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