
ס אנשים שו ב

 שינוי עבר צרפת, של המוביל הטניסאי נואה, יאניק
 הוא והיום מחלפות־ראשו את קיצץ כל ראשית מהפכני.

 כמו אומנם הגורם לחלוטין. נורמלי גברי, ראש בעל נראה
 שימשון כבמיקרה שלא הפעם, אבל האשה, הוא תמיד

 רוד, פסיליה שמה: לטובה. דווקא הוא השינוי ודלילה,
נקשרה מאז .1978ב־ שוודיה של היופי מלכת היתה היא

 יותר רגוע הפך והוא ניכר שינוי בו חל נואה, של בשמו
 עיצובו את השינוי קיבל במרס 2ב־ לאנשים. ביחסיו ואדיב
 ביאונרה, וצנוע פרטי בטקס נישאו כשהשניים הסופי,
 נואה מתגורר לאחרונה נואה. נולד שם קאמרון, בירת

 ומלחץ העיתונות מן מיפלט לו שחיפש אחרי בניו־יורק,
היטב. בו ניכר הנפשי והשקט בפאריס, מעריציו

 ס״לוו־ רז ★ גיש ול־ליאן מחווה
 לווו ★ שינה בלולות על ו־חוה

באוטובוסי□ 1811*110 למען שימואר
 ממרכז בצאתה 51 ה־ הולדתה יום את חגגה טיילור אליזבט השחקנית

טי שם על רפואי גמילה  25 שבמשך הודתה היא בקליפורניה. סורד ג
 מן נהנית היא היום אבל ולכדורי־שינה, לאלכוהול מכורה היתה שנים

• שעברה הטיפול בזכות החיים, •  נהג של מזונות תביעת •
 בשאט־נפש נדחתה ),64(ליברציה הפסנתרן מן ,24 בן הומו־סכסואל,

• פריצות" חוזה של ״אופי בה יש כי שקבע שופט על־ידי •  הנשיא •
 חדרים, 12 בת לדירה לעבור שלא החליט ניכסון ריצ׳ארד לשעבר
 שבמאנהטן, אבניו בפארק משותף בבית רולר מיליון שני ששוויה
 בני בבית. כדייר קבלתו את שאישרה הצבעה ערכו שתושביו למרות

 בעניינם, שהתעוררה הציבורית מההתעניינות הופתעו ניכסון הזוג
• בנירג׳רזי. ביתם את זה בשלב לעזוב שלא והחליטו •  לאיסור אשר •

 למען מחה 99ה־ בן שינוואל לורד ציבוריים: במקומות עישון על
 קינול הדוכס אחר, בריטי פרלמנט חבר כאשר המעשנים, זכויות
 להבות חוצב בנאום דו־קומתיים. באוטובוסים העישון את לאסור ביקש

 אני אבל זה, בבית מבוקשו את מאיש מנעתי לא ״מעולם שינוואל: קרא 1
 הציוויליזציה של באורח־החיים התערבות של לעובדה חרד

 להשתמש ההזדמנות לי יש אוטובוסים, נוסע איני ובדרכי־קיומה.
 מיותר מרחיקת־לכת!״ דרישה שזו חושב אני ואף־על־פי־כן במכונית,

 הפסקה על חולם ואינו שנותיו, רוב במשך מעשן הלורד כי לציין
• מטעמי־בריאות •  — הול גירי ולרעייתו ג׳גר למיק טוב מזל •

 שבאה גרם, מאות ושבע קילוגרם שלושה במישקל תינוקת של הוריה
• לחלוטין טיבעית בלידה בניו־יורק, לנוקס בבית־החולים לעולם • • 

 הסרט של הגדולה הכוכבת גיש, ליליאן לכבוד שנערך בערב־מחווה
 מיוחד פרס השחקנית קיבלה הוליווד, הילס, בבוורלי ,90וד בת האילם,

 השניה השחקנית היא הקולנוע. לאמנות האקדמיה מן מיפעל־חייה על
ט אחרי זה, לכבוד הזוכה  גיש, .1977ב״ אותו שקיבלה דייווים, ג

 כי שהצהירה זו היתה סובלנות, ובחוסר אומה של בלידתה שהופיעה
• לדבר כשהתחיל קיסמו את איבד הקולנוע •  מייל דיילי העיתון •
 להתערב שלא השניה אליזבת המלכה לבקשת נענה לא הלונדוני

 הנסיך אחרי צמוד מעקב ועורך מישפחתה, בני של הפרטיים בחיים
 הנסיך יוצא חודשים שישה מזה כי גילה הוא .19וד בן אדוארד
 פגש שאותה מהאמפשייר, דוגמנית אדלינגטון, רומי עם בקביעות

 אמה ענתה העיתון כתב לשאלת האחרון. אוגוסט בחודש חימיה בנשף
 לטלפן נוהג הוא אבל אדוארד, את פגשתי טרם ״לצערי, הנערה: של

צעירים." אנשים בין לעשות נהוג כך רומי. את ולבקש לביתנו
 • • • צעירים." אנשים בין לעשות נהוג כך רומי. את ולבקש לביתנו י

 לתקליטים, בפרסי־אוסקר הזכיות שיא את שבר ג׳קסון מייקל הזמר
 25ה־ בן ג׳קסון אחת. ובעונה בעת פרסים בשמונה השנה כשזכה הגראמי,

 אריך התקליט מן הזמנים בכל ביותר הגדול התקליטים מיספר את מכר י
 תקליטים במכירת הקודם השיא עותקים! מיליון 27 - מותחן הנגן

 על בפרס ג׳קסון זכה כן כמו מיליון. 12 — הבי־ג׳יז על־ירי הוחזק
 הרוק וכזמר ביותר הטוב הפופ כזמר אותו, הכה ביותר הטוב הפיזמון

 הטוב הבלוז כזמר בפרס אותו זיכה אי־טי הילדים תקליט ביותר. הטוב
 המעבד עם ביותר הטוב המפיק פרס את חילק הוא בכך, די לא אם ביותר.

ס קווינסי שלו, הקבוע . ונ • ג׳ • •

אורבויצק■: ודגיאד ראזוו גבריאו בראלי, קרוד ודאו נאט דחה מאו■ ניקו, וביריב מוס״ה מישר מאסטדויאג׳, ומארציוו נוי נאטאשה
הרוח עם חלפה לא הרומנטיקה כי הפריסאית הבימה על להוכיח כדי ופולין, צרפת ודנמארק, מאיטליה הקולנוע כוכבי ירדו זוגות־זוגות

 מוכרים השמונה שכל העובדה היא אלה כזיווגים המיוחד
 קרשי על היום מופיעים כולם — והנה מובהקים, ככוכבי־קולנוע

 ומאסטרויאני סרי פאריס. של השונים בתיאטרונים בימה,
מאת ורועשים גועשים נישואין על מחזה ציין, ציין את משחקים

 נאט בבאנקו, מופיעים וניקו מרסייה בייידו; סרנסואה
— ואולבריצקי לאזור מכל: והמעניין בדזירה, ובריאלי

 שחקן הוא ואילו אנטוניוני, של האחרון בסירטו הופיעה היא
עם חלף גיבורי בתפקיד מופיעים — הפולני הקולנוע של ותיק

 באופנה,' עדיין היא שהנוסטלגיה מסתבר האלמוות. בני הרוח
 חדש אין זה ובשטח האהבה. היא הזמנים בכל האקטואלי והנושא

 זוכות ההצגות בתיאטרון. ולא בקולנוע לא — השמש תחת
 מוענק ההלל כשרוב יחד גם וביקורתית קופתית להצלחה

מאסטרויאני. למארצ׳לו
242853 הזה העולם


