
 ★ ויליאמס טנסי שד צוואתו עד הקוב
 ,גאו שר הארוך היום ★ שוב כותבת סאמאנתה

בקבוקודדקו וגם סווח חלב, קבה, נורד האוט
• •  החליט ויליאמס, טנסי המנוח המחזאי של הצעיר אחיו •

 ניטול את רישמית לתבוע ולא בית־המישפט לכותלי מחוץ להתפשר
 וגם כלבד, דולר 25,000 לאחיו המחזאי השאיר הצוואה באותה צוואתו.

ה אחותם מות אחרי אליו להגיע אמור היה זה סכום  במוסד המאושפזת ר
 לצמח למעשה, אותה, שהפך ניתוח שעברה אחרי בניו־יורק, לחולי־נפש

 מן מנותק היה שטגסי משום שקופח, טען )65(דאל!ין הצעיר, האח חי.
 וסמים, אלכוהול להשפעת נתון חייו, של האחרונות בשנים המציאות

 כדי ,1969 בשנת רצונו, למרות אותו, שאישפז מאז איבה לו נטר ובכלל,
 עשוי ערעור כי שהבין דאקין, לאלכוהול. ההתמכרות מן אותו לגמול

 יהיה אפשר וכך ויתר, בבית־המישפט, דיונים של רבות שנים להימשך
 כרצון להקים, כדי דולארים, מיליוני 11 כ־ הירושה, בעיקר להשתמש
 באוניברסיטת צעירים, סופרים ולעידוד לעזרה מיוחדת קרן המוריש,
 להיכנס מעריציו גם יוכלו הפרשה סיום עם טנסי. שבמדינת סיוואני

 לזיכרו למוסיאון אותו להפוך כדי הסופר. של ביתו את ולרכוש לפעולה
• •  אושפזה )52( קארוז לסלי הצרפתיה השחקנית״רקדנית •

 הצגה לפני הקלעים, מאחרי שהתמוטטה אחרי יוסטון, בעיר לאחרונה
 אלה. בימים מככבת היא שבו הרגליים בהונות על המחזמר של יומית

 לא אך מתישה, ממחלה סובלת שהכוכבת הודיעה התיאטרון דוברת
 בשבועות כי הוא, שידוע מה נוסף. מידע לספק הסכים לא ואיש מסוכנת,

 בלתי־פוסקת. מעייפות וסבלה בהתמדה ממישקלה איבדה האחרונים
 אחרת ושחקנית בבית־החולים יותר ארוך לטיפול נשארה היא בינתיים
• מקומה את ממלאת •  שמה טובה. בשעה עלינו, יורדת סופרת עוד •

 מן לפרוש בעקשנות מסרבת והיא ,11 בת היא סמית. סאמאנתה
 שליט אנדרופוב, ליורי מיכתב בזמנו שכתבה אחרי הזרקורים.

 לאומית. כגיבורה משם ושבה במוסקווה לבקר הוזמנה ברית־המועצות,
 128 בן בספר להנציח עומדת היא הזאת המסעירה החוויה כל את

• תמונות ככולו, רובו שיהיה צילומים, •  המייסד סליטווד, מיק •
ק פליטווד הקצב להקת של והמנהיג א  על לאחרונה הכריז מ

 איך בשיאה. הלהקה שגרפה הרבים המיליונים למרות זאת פשיטת־רגל.
 כספיו את השקיע שפליטווד מסביר שלו מנהל־העסקים כזה? דבר קורה

 זה וכאשר ועד. לעולם בצמרת להיות תמשיך שלהקתו בטוח הוא כאילו
 בלי הזמר נשאר לזרום, הפסיק וההופעות התקליטים מן והכסף קרה, לא

 כזה. נואש במצב עצמו הוא גם אם לציין, שכח מנהל־העסקים פרוטה.
• הכסף •  לעלות עמדה כאשר רגלה את נקעה ),64(טרנו־ לנה •

 כדי לכיסא־גלגלים, ונזקקה לוס־אנג׳לס של בנמל״התעופה למטוס
 להמשיך בדעתה שיש הודיעה היא זאת, למרות בנידיורק. ממנו, לצאת

 רוביו הטלוויזיה מפיק לפני לכן קודם שהתחייבה כפי לקאהיר, בדרכה
 של אורח־החיים על תוכניות לסיררת הדמויות כאחד בה שבחר ליץ׳

 יהיה לא שלה הפרק המצרית, האפיזודה בלי והמפורסמים. העשירים
• העבודה באמצע יפרוש כמוה ותיק מיקצוע איש ולא שלם, • • 

 הסנטור הארט, גארי של טיפוסי יום־עבודה אחרי שעקבו עיתונאים
 מיפלגתו, מטעם ארצות־ברית נשיאות מועמדות על המתמודד הדמוקרטי

 רצופות, שעות 17 רגליו על הארט היה שעבר בשבוע טיפוסי ביום כי גילו
 קילומטר, 2900 של מרחק טס יום באותו בטיסה. בילה מהן כמה כי אם

 34 שתו קפה, של סירים 18 לגמו ציוותו ואנשי הוא ערים, בחמש ביקר
 שאפשר (מהסוג בקבוקוני־ליקר 180ו־ סודה בקבוקי 100 חלב, ליטר

 — יום של בסופו הסנטור, של האחרונה ופעולתו במטוסים). לרכוש
 במדינת בלילה 11 ב־ והסתיים אוהייו במדינת בבוקר בשש שהתחיל
טוסט־עם־גבינה. לחדרו לבקש היתה — טכסאס

 הם אבל ולצאצאיו, המנוח הפרסי השאה לאשת להם, אין כבר אימפריה
 ותגובות. עניין מעוררים מעשיהם וכל היפים, האנשים חוג עם להימנות ממשיכים

 ואחותה דיבה פארה אמה, עם (בתמונה פאראנהז הנסיכה למשל, הנה,
 באוניברסיטת מדעי־המדינה לומדת והיא ,21 לה מלאו עתה זה ליילד!). הצעירה

 שלפני הוא, האמיתי הסקופ סקופ. לא עדיין זה אבל ורמונט. במדינת בנינגטון,
 באותו שלה. השמי האף את לתקן כדי פלאסטי, ניתוח הצעירה הגברת עברה כשנה

 את ושיפץ הגדול בכבוד זכה פיטאנגי, איוו בשם מברזיל, שמנתח פורסם זמן
 מקליפורניה קיריאנון גרגורי אחר מנתח הזדעק לאחרונה אולם המלכותי. האף
 מי האצילי. לחרטום היום שיש המושלמת לצורה האחראי הוא, ורק שהוא וטען

הכתובת. לאותה לפנות מוזמן בעיניו, מוצאת־חן שהדוגמה
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בשנים אנשים
 צית״נקו:

בחוג ח״ם
המישפחה

שהקדי הצרפתית, העיתונות
 רבה תשומת־לב תמיד שה

 של הגבוהים בחלונות למתרחש
באח לעסוק מרבה הקרמלין,

 ברית- מנהיג של בדמותו רונה,
 קונסטאנטין החדש, המועצות

 זאת עושים והם צדניינקו,
 ביותר. מחמיאה בשפה'שאינה

 חסר־ בירוקרט זהו לדעתם,
 רק לצמרת שהגיע השכלה,

 המיפלגתית, המכונה בזכות
 בחסותם בהדרגה, עלה הוא שבה
 ומוכשרים חזקים אנשים של

 סיביר יליד הוא צ׳רניינקו ממנו.
 מורה והיה כבסרביה שהתחנך

 המים־ בחוגי פעיל שהפך לפני
 תעמולה היא כשמומחיותו לגה,

 של בצילו גדל הוא ושיכנוע.
 בסולם מטפס כשהוא ברז׳נייב,
 בהתמדה. אבל באיטיות, הדרגות

 עליו ידוע היה מעט רק כי אם
 למומחים, ברור היה אישית,

 יגיע שלא עד ינוח לא שהוא
 כמה עד ביותר. הרם לתפקיד

 לעצמו למשוך שלא דאג
 אפשר מיותרת, תשומת־לב

 שדיוקן העובדה מן להבין
 עד ברבים, התפרסם לא רעייתו

 בטקס אליו התלוותה אשר
 אנדרר־ יורי קודמו, הלוויית

 בטוח חש משהוא עתה, פוב.
 בברית־ ממנו רם שאין בכיסא

 להרשות יכול הוא המועצות,
 המיש־ בחוג להצטלם לעצמו

 ונכדו, בתו אשתו, עם פחה,
קרים. בחצי־האי בנווה־הקיץ

קונסטאנטין

כמעט־נ־צחון של שימחה וסטפאני: נול
 אינה רנייה מונאקו נסיך של הצעירה הבת סטפאני,

 של בנו בלמונדו, לפול הגדולה חיבתה את מסתירה
 20 בן שהוא פול, בצרפת. ביותר הפופולארי הסרטים כוכב

 לעיסוקים אביו, כמו יתרה, חיבה הוא גם מגלה בלבד,
 את לקפח או מיפרקת לשבור מאוד קל שבהם מסוכנים

 החל שבהם מירוצי־מכוניות, היא הגדולה אהבתו החיים.
 לראותו לבוא, נאלצת המסכנה וסטפאני בקביעות משתתף

 שתנועה בידיעה המסלולים, על מטורפת במהירות חולף
 ביניהם. שצמח היפה לרומן קץ לשים יכולה אחת מוטעית

 באמצע לעצור ניסה פול כאשר שנה, לפני קרה כמעט זה
בשם אחר, נהג בצרה, לחבר עזרה להושיט כדי מירוץ,

 שלו, ברכב פגעה מאחור שבאה מכונית פאולי. פילים
 בלבד קשות חבלות עם הבן בלמונרו יצא גדול במזל ורק
 בתחרות השניים שוב נפגשו לאחרונה העניין. מכל

 ביניהם, מתחרים כשהם אלבי, בעיירה שלוש, פורמולה
 השלישי. המקום על אבל הראשון, המקום על לא אמנם
 במקום לזכות בלמונדו פול הצליח גדולים, מאמצים אחרי

 סטפאני, ידידתו עם חוגג, בתמונה נראה והוא המכובד,
 הבחור לשכוח, אסור אבל בכיס. כולו המירוץ היה כאילו
 שני למקום יגיע ניסיון, קצת עוד ועם לפניו העתיד צעיר,
 כזה, במקום נסיון כבר לו יש ראשון. למקום אפילו ואולי
הפחות. לכל הצעירה, סטפאני אצל
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