
 של ברגע פילים, הנסיף מישפחתה. בני על לכעוס סיבה שוב יש אנגליה למלכת
 לבית הדוכס של בתו הלן, ליידי ,19ה־ בת הצעירה, דודניתו את 'כינה דעת, בדיחות

 ביותר הזוהר לפרח להחמיא כמובן, התכוון, הוא אנגליה״. של בארדו .בריג׳יט קנט,
 בינתיים מניחה אינה הצעירה הגברת הבריטית. המלוכה למישפחת כיום שיש

לראש. לה לעלות למחמאות
 לעבודה נוסעת חברה, עם יחד בעיר מתגוררת לונדונית, בגלריה עובדת היא
 של בנה לינלי, דודנה עם טרמפ לתפוס יכולה היא היותר ולכל התחתית ברכבת
 אמו של חמתה ועל אפה על מהיר, אופנוע לאחרונה צרכש2 מארגרט, הנסיכה

 השיפוט לתחום מחוץ בינתיים נמצאים אלה — גברים עם לרומנים אשר המודאגת.
מונאקו. נסיכות של אזרח שהוא פאג׳ונאטו, ג׳ראר הוא הנוכחי ידידה הבריטי.

★ בוסטו גיוד■ של הקוקאין
פוקינס אנטוני של המריחואנה

• • די הצעירה השחקנית • טר ג׳ו ס  בית־מישפט בפני הודתה פו
 של אחד מגרם פחות של כמות ברשותה שהחזיקה במאסאצ׳וסטס

 נתפסה היא דולר. 500 של וקנס תנאי על מאסר לשנה ונידונה קוקאין
 הופעתה אבל לבוסטון, מצרפת שבה כאשר הגבולות, מישטרת על־ידי

 על איומים לאחרונה היו סוכנה, לדברי כי בסוד, נשמרה בבית־המישפט
 להתנקש, אדם ניסה לפוסטר, אהבתו בשל כזכור, השחקנית. של חייה

• רגן הנשיא בחיי בזמנו, •  קאש ג׳וני המפורסם הקאנטרי זמר •
 טיפול שעבר אחרי בלוס־אנג׳לס, מבית־חולים לאחרונה שוחרר ),51(

 ומהווה ציבורית אישיות שהוא הזמר, לכדורי־ארגעה. התמכרות נגד
 (הקונצרטים צדקה למיפעלי שלו בהתמסרות באמריקה, לרבים סמל
 אבל עדיין, התמכר שלא להדגיש דאג היסטוריה), עשו זו במיסגרת שלו
 התמונה את השלימה זמרת, היא גם אחותו, ואילו קיימת. שהסכנה חש

 כאבי־גב שסבל משום בסמי״ארגעה, להשתמש נאלץ שקאש והסבירה
• באירופה מתיש הופעות סיבוב אחרי אולקוס, ניתוח ועבר • • 

 בארצות־הברית ביותר הקופתיים הכוכבים מן שניים לשלב הניסיון
 בלייק הבימאי הרעיון, אבי שירטון. על בינתיים עלה אחד, סרט בתוך

 מתפטר שהוא לאחרונה הודיע אדוארדם, הוורוד) (הפאנתר
 היו צריכים שכוכביו בלוז, סיטי קנזס בשם חדש בסרט מתפקידו

 שמפיקים, השחקנים, שני ריינולדם. וברט איסטווד קלינט להיות
 להסתדר כנראה יכלו לא סירטיהם, את בעצמם, מביימים גם ולעיתים

 אחוזי בחלוקת השווה לעמק להגיע יכלו לא שמא או זר, בוס עם
• לשאת היה עתיד שהסרט הרווחים •  הרפובליקנית המיפלגה כינוס •
 פחות לא להצלחה מקווה דאלאס, בעיר אוגוסט, בחודש להיערך העומד
 התיזמורת לפני־כן. יום המקום באותו אותו המקדים האירוע מן גדולה

 עומד יום באותו כי הודיעו שם ובית־האופרה דאלאס של הסימפונית
 שכל צדקה, בקונצרט להופיע פאהארוטי לוצ׳יאנו הטנור זמר

 למופע הכרטיסים מחירי הללו. המוסרות שני לקידום קודש הכנסותיו
 להרשות יכול ג׳יי־אר דבר, אין דולר. ל־סססו דולר 10 בין יהיו הענק

• לעצמו •  זכור עריץ 51 שבגיל פרקינס, אנתוני סמים. ושוב •
 לאחרונה נעצר פסיכו, היצ׳קוק אלפרד של בסירטו כרוצח בעיקר

 מודה ,אני ואל־אס־די. מריחואנה של קטנה כמות כשברשותו בלונדון,
 פעם אף טענתי לא לעשות, מה ,אבל לעיתונות, פרקינס אמר באשמה,״

 אישיות אתה כאשר מושלם, להיות לא שקשה היא הבעיה מושלם. שאני
• בך.״ מושלם לא מה בדיוק יודעים הכל כי ציבורית, •  בימאי •
 הביקורת לשבחי באחרונה זכה ליובינוב יורי בשם רוסי תיאטרון
 של ועונשו החטא לרומן הבימתית גירסתו על בלונדון

 הרוסית לשגרירות ליובינוב הוזמן הבכורה, אחרי מייד דוסטוייבסקי.
 ליובינוב טען חרשים,״ שיחת היתה .זאת למוסקווה. מייד לשוב והוזמן
 בתיאטרון להעלות ניסה שהוא ההצגות ששלוש עוד מה מכן, לאחר

 פלא אין הצנזורה. על־ידי נפסלו לאחרונה, מוסקווה, של הנסיוני
 של התרבותית המדיניות על מוחצת במיתקפה לצאת העדיף שליובינוב

 ריגולטו את שם לביים כדי לפירנצה, ולנסוע ברית־המועצות,
 לרגל. עלייה כולו שהיה למסע ,8ה־ בן שין, בנה עם יצאה אונו יוקו

 יוקו של בעלה לגדולה עלה שבהם האתרים כל את לבקר הלכו השניים
 בליברפול, החל המסע לנח. יחג המנוח הזמר הוא הלא שון, ואבי אונו
 של תרומה בעולם, העשירות הנשים אחת כיום שהיא יוקו, הבטיחה שם

 שהונצח פילדס, בסטרוברי הנמצא לבית־יתומים שטרלינג מיליון 2
הביטלס של המפורסם בשיר
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 גיו: יציאה־

והצ״ות השחקן
 מיליוני לכל גדולה אכזבה

 אשר גיר, ריצ׳ארד של המעריצות
 כמו בסרטים ריר וטיפת דימעה הזילו

 שוב מכריז הוא הנשימה, כלות עד
 לאשה רק מקום יש שבחייו ושוב
 העמדה את שתפסה הראשונה אחת.
 פנלופה בשם שחקנית היתה הזאת

 של ידידתה את שגילמה מילפורד,
 אחרי הביתה. בהשיבה פונדה ג׳יין
 היחסים החלו ביחד, שנים שבע

 נסע גיר כאשר מאליהם, מתפוררים
 יאנקים. את לעשות כדי לאנגליה,

 ציירת פנלופה של מקומה את תפסה
 מארטינס סילביה בשם ברזילאית

 בו התאהבה אשר בתמונה), עימו (יחד
 והחליטה המסד על אותו ראתה כאשר
 חשאית בדרך לידיה. יפול שהוא

 שלו, הסודי הטלפון מיספר את השיגה
 עצמה את הציגה אליו, צילצלה
 שרגיל גיר, להיפגש. וביקשה

 לא היא סירב. הזה, הסוג מן להטרדות
 קשריה את שוב הפעילה ויתרה,
 עליו. החביבה המיסעדה מהי וגילתה

 הגיע, שהוא עד ערב כל שם ישבה היא
 והברק עצמה, את הציגה אליו, ניגשה
 בתרגיל אחר־כך, גדולה. מכה היכה

 רצה ״היא הסתלקה. מחוכם, טאקטי
 נמלטה ואז אותי, שהשיגה עד אחרי

 אומר אותה,״ שאשיג כדי נפשה על
הסידור. מן מרוצה שנראה גיר, בחיוך




