
 מושה לא ס־נאטוה נואנק
*  של השימרה עורה נמה ״
 חצה מ■ ★ סורינס? גיואו
ודה? הנס■! של בדוחו רגוו

 כספי פרס הציע המפורסם הזמר בדרכים: לוחם סינאטרה פראנק •
 קיטי על מידע ובידו אליו שיגיע מי לכל הסכום) את פירט גבוה(לא

 רשותו. בלי שלו, ביאוגרפיה לאור להוציא עומדת שלדבריו קלי,
 באותה ישבה זעמו, מפני כמסתתרת הזמר על־ידי שהוצגה הגברת
 לשם נכנס ומי ניו־יורק. של פומביים היותר מבתי״הקפה באחד השעה

 אותו שזיהתה קלי הזהב? קול בעל של הדין עורך רודין, מיקי לא אם
 ומשראה במבטו לפלרטט ניסה ואפילו אליה חייך שהדל טענה מייד

 אותי,״ הכיר לא שהוא ״או המקום. את עזב בחזרה, שקיבל החיוך את
 הפרס שרותיו. עבור מספיק לו משלם לא שפראנקי או ״ קלי, אמרה

 הדגול הזמר על־ידי חתום בתקליט לוודאי, קרוב מסתכם, שהציע
 מחפש פראנקי מדוע ברור עכשיו הבאה.״ להופעתו כרטיסים ובשני

קלי. את
 מחוות בארצות־הברית נערכו קנדי לרצח שנה 20 במלאת •

 אפשר המנוח. הנשיא לזכר ומוסיקליות עיתונאיות סיפרותיות,
 הטלוויזיה־ רשת עבור סוסקינד דיויד שהפיק מחזה לכן להוסיף

 האמריקאים: בעיני גדולה כאריזמה בעל כוכב הוא שכוכבו בכבלים,
 בגימלאות, הקפטן את מ־א־ש בסידרה המשחק פארל, מייקל

האניקט.
 לדירה פוש. שדרות כיכר הכתובת: בפאריס. נאה דירה למכירה •

 המתאים ענקי חדר־אוכל משרתים), חדרים(כולל 1 ו קומות, ארבע
 הכיבוש בזמן שנבנה תצפית מיגדל פרטית, גינה חגיגיות, לארוחות

 ארתור גברת טובים: שכנים בטיחות. לתוספת גבוה וקיר־מגן הגרמני
 או דולר מיליון שני המחיר: פיסאר. שמואל ועורו־הדין רובינשטיין

 אל לפנות נא מעשיות בהצעות מכך. יותר להציע שמוכנים כמה
מונאקו. נסיכות רנייה, הנסיך בעל־הבית:

 ויליאמ״סטאר והקולנוע, הטלוויזיה כוכב את שהשיא הרב •
 של העשור לחגיגת בא ,1973כ־ מארסי לאשתו טרק־)שאנטר,

 עיקביות." של חגיגה ״זוהי — במילים אותם ובירך נישואיהם
 מעל כרזה הטיסה היא משלה: בדרך זאת עשתה המאושרת הרעייה

 בהווה בעבר, הנישואין שבועת על חזרה ובה הערוכים לשולחנות
הוליווד. בנוסח מקוריות ייקרא לזאת ובעתיד.

טי כוכבת קולינס, ג׳ואן שלבשה האדומה השימלה • ס א נ  די
 הגברת הצטלמה דפיו שבין פלייבוי הירחון של השער לצילום
 ב־ססססו החלו ההצעות פומבית. למכירה עומדת בעירום, הנועזת

 מסויימת לכתובת מחירים הצעות ולשלוח להמשיך ואפשר דולר
 העתקים הומצאו לשמלה כדאי. לא כבר שהעניין אלא בלוס־אנג׳לס.

 המעצבים אלא אינם והמעתיקים דולר 3500 של הזול במחיר
 כמה לראות מעניץ פומבית. למכירה המקורי הדגם את שהעמידו
 בבית רגן הנשיא שיערוך לקבלת־הפנים יופיעו צבעים בכמה עותקים

 התאומות כשהשמלות יחמיצו פרצופים וכמה חג־המולד, לרגל הלבן
ייפגשו.

הקדושה בבחורה נוגש הקדוש הכס השני: פאולוס ויוחנן מאחייה מידיי
 הגדול הרגע נצח: זיכרון מאתיה למיריי היה היום עד
 נשיא לפני שרה שבו הרגע לדעתה, היה, חייה של ביותר

 אחר, רגע בא בינתיים אבל רגן. רונאלד ארצות־הברית,
 אותו וגימד הקודם הזיכרון■ על והאפיל יותר עוד גדול

 הקבוצתי בראיון זו. בתמונה מונצח הגדול הרגע לחלוטין,
אורחת. היתה פעם מדי האפיפיור שמעניק

לשי בינלאומי בפסטיבל להופעה לרומא הגיעה מיריי
 עליה הנערץ האיש פני את לחלות באה זו ובהזדמנות רה

 מודה, מיריי השני. פאולוס יוחנן האפיפיור בעולם, ביותר
 מאמינה כבת הרי קדושתו, הוד לפני שרה שלא שלמרות

 האב יד את לנשק הורשתה שבו הרגע מרעיתו, צאן של
מדינה. ראש לפני לשיר מאשר יותר היה הקדוש

״מסורתי״ לאכול והעדיף ביפאן ביקר המלכותי הזוג רגן: ורונאלד ננס■
 של רגליו כשכפות — הריצפה על ויושבים קימונו עוטים

 מכוסות הגברת של רגליה ואילו בלבד, גרביים מכוסות :שיא
 ננסי ורעייתו רגן רונאלד הנשיא יושבים — קלה צמיכה

נאק־ יפאן, ממשלת ראש מארחם, בבית מסורתית ארוחת־ערב

 ונשאה הפרוטוקול גינוני כל לפי נערכה שלא הארוחה אסונה.
 אשתו את ראש־הממשלה, את רק כללה האפשר, ככל אישי אופי
הנש התנהגו אף־על־פי־כן בחוץ. נשארו שומרי־הראש אמו. ואת

בעזרת אכילה על אמונים שאינם שניהם, — למופת ורעייתו יא

 ותירגלו תירגלו אם כי כמזלגות, השתמשו לא מקלות״אכילה,
העניין. מן נהנו אפילו — פניהם מבע ולפי שהצליחו, עד

 המפורט מהפירסום גם שעבר בשבוע נהנתה אמריקה כל
שלו. הכושר לתרגילי רגן שעשה
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