
 לואים גדי הקומיקאי מעניק מצחיקנים של חיבוק
 החדש, בסירטו לצידו המופיע בלאן, מישל למצחיקן

 הקומדיה מלך כשהגיע בשעתו, גומע. של בהפקה
72ב־ עמוס בא פסטיבל־קאן, בפתיחת לצרפת, האמריקאי

 עימו, מביא היה עוד מה יודע מי ובכלבו. באשתו מיזוודות,
חודשים. כמה בצרפת להישאר עומד שהוא ידע אילו

 בצרפת לו שיש הרב והפירסום השחקן, החלים בינתיים
בפניו. היטב ניכר ליצן, סתם ולא רציני קולנועי כיוצר

חברים שני
הכבוד ו1בליגי חושים

אחד הוא טרואסגרוס ז׳אן
 זכה הוא הצרפתי. המיטבח ממלכי

 לו שהוענק עד כל־כך, גדולה בהערכה
 על הצרפתי, הכבוד ליגיון של האות

 הרישמיים בסירים המרוממת פעילותו
 רוצה כשהשף אבל אליזה. ארמון של

 קטיפתי, או הזה היין אם באמת לדעת
כהו יבש או פרוותי עמוק, חלק, עגול,

 המנוסה הריח לבעל נותן הוא — גן
 המהימן האף זה דעתו. לחוות שלו

עליו.

* ,,היתה,,זולה בפולין חיוב* תחווה
מלח! לחצוב נמו וה שידה לכתוב

 המנוח הנשיא של ביותר הצעירה בתו ג׳ונסון, לוסי
 תרסין, ליאן מאורשת היא כי הודיעה ג׳ונסון, לינדון
 בתחילת או השנה בסוף יינשאו הם וכי אנגלי, בנקאי
 ומנהלת אוסטין, הבנק י״ור היא 36ה־ בת הכלה .1984
 בשנתיים ממנה המבוגר טרפין, בטכסאס. מקומי בנק

 לוסי של נישואיה בנקים. שני מנהל הוא גם בלבד,
 נשיא אביה היות בעת נגינט, לסטריק 1966ב־

 13 אחרי גירושיה אבל סערה, עוררו ארצות־הברית,
 ללוסי חשאיים. וכמעט שקטים היו נישואין שנות

 משלו אחד בן ולתרפין הראשון הסיבוב מן ילדים ארבעה
• •  אודות בציבור נודעו שטרם המעטים הסודות אחד •
 הנסיכה די: ליידי בבריטניה, ביותר המפורסמת הדמות

 שנעשה ויליאם, בנה של רישום חובבת. ציירת גם היא
 על הילד את ציירה דיאנה לונדונית. בגלריה הוצג בידיה,

 הבריטית, המלכותית היאכטה של נייר־מיכתבים גבי
 בהליכה. הראשונים צעדיו את עושה החל כשויליאם

 אנשים של ועבודות ציורים 140 בין הוצג הציור
 ההצגה את גנב מי לנחש קשה ולא מאוד, מפורסמים

• •  יחס כל מבקשת אינה שילדם ברוק הכוכבנית •
 משתדלת לכן פרינסטון. במיכללת כסטודנטית מיוחד

 — המקום מן ועיתונאים צלמים להרחיק האוניברסיטה
 זו בטוח: אחד דבר בלתי־אפשרית. כמעט שהיא משימה
 את מחלקת הצעירה שהגברת בחייה הראשונה הפעם

• נוספות סטודנטיות שתי עם שלה חדר־השינה • • 
 85 לו מלאו עתה שזה מור, הגרי הדגול האנגלי הפסל
 למרות להליכה. בקביים ונעזר מפציעה מחלים שנים,

מור: הכריז מעבודתו. לפרוש מתכות אינו כי הודיע, זאת

 מותו, יום עד צייר רמבראנדט לפרוש. שיכול אמן ״אין
 שגם חושב אני אחרון. יומו עד עבד מיכלאנג׳לו גס

 לשאול כמו זה לעבוד. להפסיק יכול אינר פיקאסו.
 להיות הפסיק כאילו לפרוש? עומד אתה — משורר
• בנישמתו״ משורר •  שנים 25 אחרי הראשונה בפעם •

 בת ואפיאק, לידיה מלכת־יופי: לעצמה בחרה פולין
 בטיול זכתה המלכה משצ׳צ׳ין. פיסיוטראפיסטית ,21

 אבל תבל. מיס התואר על להתחרות כדי ללונדון,
 התחרות על ביקורת מתחה בלונדון התחרות מנהלת
 וריקודים ביקיני מדי יותר בה שהיו בטענה בפולין,
 כישרונותיהן את להדגים המתחרות מן שמנעו סוערים,
 שהיא הפולנית, המלכה תתקבל זאת בכל אבל האחרים.

 זאת תעשה הבאה שבשנה בתיקווה ,1958 מאז הראשונה
• וכבוד הדר ביותר פולין •  סאוורוטי לוצ׳יאנו •

 שבו הקולג׳ מידי למוסיקה דוקטור־כבוד בתואר זכה
 בין שילם עצום קהל שנים. עשר לפני לימודיו את סיים

 כמו שר פאוורוטי את לשמוע כדי דולר, 150ו־ 25
• סיטי קנסאס שליד המוסיקה במרכז דוקטור •  גם •
 מהמחלקה לרדת נאלצים כוכבות־קולנוע, כמו נסיכים,

 הולאנד, של העצר יורש מחלקת־העמד. אל הראשונה
 בקולג׳ ללמוד התחיל אלכסנדר דיליאם הנסיך

 עם חדרו את יחלק הוא שבוולס. קארדיף ליד אטלנטיק
 לסדר כדי בבוקר, 7ב״ ויקום אחרים, תלמידים חמישה

• בעצמו מיטתו את •  פחד מחברת יונג, אריקה •
 בצורה הגדירה היא חדש. שירה ספר כותבת גבהים,

 זו שירה ״לכתוב וספרות: שירה בין ההבדל את מעניינת
מלחי לחצוב כמו זה נובלה שלכתוב בעוד חדווה,

 אנד הנסיך של הסוערת פרשת־האהבה החלה מאז חלפו שנים שלוש
 אליז! לדעת הלא־מכובדת, והגברת למעלה) שלו, ביותר החדש (בצילום

סטארק. קו למטה), השנייה(בצילום
 ז ובורח. שוכח עצמו את עשה אנדריו השתנה. לא הרבה דבר, של לאמיתו

 ט׳ לעיתונות, שוב שהעניקה בראיון האחרונה. המילה את עדיין אמרה לא קו
סכסי״. ״מאוד הוא הסיבה: האידיאלי. הבעל הוא אנדריו בעיניה כי

240351 הזה העולם


