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 ממונאסו: קאוורין
הר!!

ברתי־חוק׳
 הוואתיקן, של הזקנים לקרדינלים

 כל עליהם נאסרה ממילא אשר
 שבעולם הזמן כל יש חטא, מחשבת

 הנישואין חוקיות בסוגיית לדון כרי
 גרימאלדי, לבית הבכירה הבת של

 וכלל. כלל פנאי אין עצמה לבת אבל
 מקרוב זה שנישאה קארולין, הנסיכה

 סטסאנו האיטלקי לאיש־העסקים
 שנים, בשלוש ממנה הצעיר קאזירגי,

 יכולה אינה ),24 בן הוא 27 בת (היא
 הפשוטות העובדות את עוד להסתיר
 מצפה היא אותן: מגלה עצמו שהטבע
 שבחרה השמלות וכל לתינוק

 מצביעות בפאריס, בביקורה לאחרונה,
 בשם טיילה היא אמנם בבירור. כר על

 העולם, רחבי בכל מונאקו נסיכות בית
 ששולט היפה המין את וייצגה

 בכך, אין אבל המיניאטורית, בנסיכות
 כל הריון. למניעת סגולה כידוע,
 אילולא מאליו, ומובן טבעי היה העניין

 קאתולי אביה, רנייה הנסיך ה?ה
 מישפחתו השתייכה ואילולא מאמין,
 הכס אולם הזאת. הכנסיה לחיק

 עידן לפני כבר שנקבע כפי הקדוש,
 בבעיות להכיר מוכן אינו ועידנים,

 צעירים, זוגות של הסנטימנטליות
 מלכותיות ממישפחות הם אפילו
 וגירושין. גט להתיר בעקשנות ומסרב
 קודם נשואה היתה שקארולין מאחר

 היא רישמית בעיה: היום לה יש לכן,
 מן שנפרדה למרות ז׳ונו, גברת עדיין
 האזרחי החוק שנים. כמה לפני האדון
 החדש הצאצא את באהבה יקבל אמנם

 אם אבל בקרוב, לעולם שתביא
 הם גם ישתכנעו לא הקרדינלים

 אומלל ניסיון אותו את לבטל שצריך
 עוד היא אזי בו, שהתנסתה וקצר־מועד

 הכנסיה, בעיני לפחות ללדת, עשויה
שכזאת. לבושה אוי ממזר.

 גיורי ★ אחו בבונקר צידצ״וים שר נוודות
הכיר רא שטרודו ההימנון ★ לבימה חוזות אנדויוס

 פתחה תאצ׳ר מארגרט בריטניה ממשלת ראש
 ישב, שבו הבונקר את הרחב, הקהל לפני מחדש, חגיגית

 המפורסמים מקודמיה אחד השנייה, במילחמת־העולם
 של דורות שלושה צ׳רצ׳יל. וינסטון סר בתפקיד, ביותר

 מוסיאון ג׳ק. ,8ה־ בן נינו כולל בטקס, נכחו צ׳רצ׳ילים
 שבתוך החדרים 19 לשיפוץ אחראי שהיה המילחמה,

 אלף 300שכ־ מעריו לאתר־תיירות, והפיכתם הבונקר
 הבונקר בשנה. שנה מדי למקום להגיע עשויים מבקרים

 וכמעט הבריטי הפרלמנט לבית מקום בקירבת נמצא
• 10 דאונינג ברחוב תאצ׳ר, של למישרדה מתחת • • 
 קשה, אישית בעיה לפתור באחרונה עזר ירדני תושב
 הטלוויזיה של העבר כוכבת התלבטה שבה

 היא לעיתונות, בראיון בול. לוסיל האמריקאית,
 שרכשה המצרית החינה מלאי את שגמרה התלוננה

 האדמוני הגוון את לשערה להקנות כדי בזמנו,
 שם בירדן, החי ממעריציה, אחד שלו. המפורסם
 הסידרה של ישנים פרקים בקביעות עדיין משדרים
 הראיון פירסום אחרי קצר זמן התייצב שלה, הקומית
 האיכות מן חינה, קילוגרם 25 ובאמתחתו בביתה,

 פעם,׳׳ בה השתמשה קליאופטרה ״גם ביותר. המשובחת
• אמר •  עומדת שנים ארבע של הפסקה אחרי •

 הכוכבת, הבימה. על ולהופיע לחזור אנדריום גללי
 הופיעה כאשר המחזמר, באולם דווקא לתהילה שזכתה
 הנאווה, בגבירתי דוליטל כלייזה ארוכות שנים במשך

 וטלוויזיה קולנוע בהופעות האחרונות בשנים התרכזה
 שייערך בקונצרט, להופיע עומדת היא עתה בלבד.
 להקמת קודש יהיו הכנסותיו ושכל הארטפורד בעיר
 מרי אפילו כזו, נכבדה למטרה בעיר. אמנויות מרכז

• לסרב יכולה אינה פופינס •  קנדה, ממשלת ראש •
דיפלומטית תקרית גרם כמעט טרדת, אליוט פייר

 בטקס היה זה מוסיקה. בענייני בורותו בגלל
 צ׳או סין־העממית, ממשלת לראש קבלת־הפנים

 כלשהי מנגינה מנגנת החלה התיזמורת צ׳יאנג. י
 התעקש דווקא זה לשבת. אורחו את הזמין וטרורו
 בעצמו טרודו התיישב הקרח את להפשיר וכדי לעמוד

 מה בולט. באי־רצון אותו שחיקה לאורח, דוגמה ונתן
 היתה לא אלמונית מנגינה שאותה הוא ידע, לא שטרודו

 פתחה כאשר מכן, לאחר מיד הסיני. ההימנון אלא
 טרודו כבר למד שאותו הקנדי, בהימנון התיזמורת

 בנימוסיו והסיני, רגליו, על לקום מיהר הוא לזהות,
 חשב מה הוא. גם וקם טינה לו שמר לא המופלאים,

• לאיש אמר לא בליבו, •  תמימים יומיים במשך •
 שסיקרו העיתונאים בין מזוקן אלמוני צעיר הסתובב

 אנג׳לס בלוס אג־בי־סי השידור תחנת פעולות את
 אחרי רק החדשים. עמיתיהם כאחד עצמו את והציג
 אלא אינו העיתונאי כי רשת־השידור מנהל גילה יומיים

 דאגלס, רובין בשם מאוד נאה ואפילו צעירה אשה
 בסרט להופיע .שעומדת וטלוויזיה, קולנוע שחקנית
 העיתונאים כל כגבר. חיי בשם החברה של טלוויזיה

 מה לעצמם לשחזר מייד והחלו הפתעה מרוב פה פערו
• אלמוגי עיתונאי אותו בחברת עשו ומה אמרו • • 

 הרובעים באחד שנים מזה המתגוררת דיטריך, מרלן
 עיתונאים, מעצמה ומרחיקה פאריס של המפוארים

 כוס במינן: מיוחדות מארוחות להנות בצעירותה נהגה
 אלה למטעמים חבריה נקניקיה. עם ולחמניה שמפניה

 והאמרגן המינגווי ארנסט כמו אנשים פעם היו
 פיטר הצלמים סוכן נכדה, מספר היום, טוד. מייק

 אינה אבל שמפניה, לשתות עדיין ממשיכה היא ריווה,
 מטעמי ולא דיאטה מטעמי לא בנקניקיות. עוד נוגעת

נקניקיות בפאריס להשיג עוד אין פשוט, בריאות.

'׳

סוטומאיור: קאולוס
 שלם הצעירה, סוטומאיור הגברת

 של הכותרות מן יורדת אינה ביותר,
 הקו לווייתו לבת והיתה מזלה שהתמזל

 עב בצרפת. 1 מס׳ הקופה כוכב כידוע,
ברזיל מולדתה ארץ במיקצב פיזמונים

 קונו׳: שון
נשים וק לא

 בתפקיד להופיע חדל מאז
 שנים, כתריסר לפני ,007 סוכן

 לבנות קונרי שרן הצליח
 רציני, אדם של תדמית לעצמו

 קשת בעל מוכשר שחקן של
 אמנם אפשרויות. של מגוונת
 אבל במקצת, ירדה תהילתו

 כאשר עתה, בהרבה. עלה כבודו
 של הידידותי לשימוע נכנע

 להיות ושב דולר מיליון חמישה
 שוב עצמו את מצא בונד,

 פרפראות מיני בכל מסתבך
 לחם בדיוק שאינן ושטויות,

 לדוגמה, רציני. שחקן של חוקו
 על־ידי השנה׳׳ ל״גבר נבחר הוא

 האסטי תיאטרוני בשם איגוד
 הפזיזה) ןהרפרפת פודינגס

 לקבל כדי חגיגי לטקס והוזמן
 לו הסתבר ומה התואר. את

 המשתתפים שכל בטקס?
 המוזרה הלהקה של בהצגות

 קודם שמע לא שעליה הזאת,
 המחופשים גברים הם לכן,

 בכך, די לא ואם נשים. בביגדי
 התעקשו הלהקה מחברי שניים
 שלהם השנה' ״גבר את לכבד

 ומה הלחי. על מצלצלת בנשיקה
התדמית? על
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