
הנסיכה לב אח ששבה הסייח די: ליידי
 לכל למכור שאפשר ביותר המפורסמות העצות אחת

 או ילדים בחברת תצטלם אל לעולם היא: מתחיל שחקן
 מן אחד אף ואומנם, ההצגה. את ממך יגנבו הם חיות,

 הבריטי, המלכותי הזוג אחרי בהתמדה שעקבו הצלמים
ה, ורעייתו צ׳ארלם הנסיך אנ  הירוקות במידשאותיה די

 כשהנסיכה עבודה, מחוסר נשאר לא וינדזור, אחוזת של
די, ליידי ישבה השעה באותה הגב. את אליו היפנתה

 אוסטין־מרטין מכונית של אפה על הריונה, במלוא
 נוהג 007 שהסוכן העממית המכונית זו כן, (אומנם

 גם- יפהפה. לסייח נתונים מעייניה כשכל בה) להשתמש
 הנסיכה, אל שעה לא הוא — במלאכתו מרוכז היה הסייח

 לפניו. שהוגש מדלי רבה בהנאה ליבו את סעד אם כי
 שעה כך ישבה הצעיר, הסוסון מן מוקסמת שהיתה הנסיכה,
לבדידותה. יפריע שאיש מבלי ארוכה,

מיגנס־ גיוליה
כדמן והנסון: ג

אריזה בשוחת
 המסחררת הצלחתה בעיקבות

 סרנצ׳סקו של בסירטו כרמן בתפקיד
 ג׳וליה היפהפיה הזמרת הגיעה רתי,

 ניצחון, למסע מימפדג׳והנסץ
 מיוחדים, קונצרטים שלושה הכולל
 דרן מתגוררת שהיא אף האורות. בעיר
 — בנות שתי לה ויש בניו־יורק קבע

 ומרטינה וחצי השנתיים בת ג׳סיקה
 את האריכה — וחצי העשר בת

 בעלה. דרישת לפי באירופה, שהותה
 שלה, האמרגן הוא ז׳רבה בעלה כי

 האינטרסים את מבטיח הוא זו ובצורה
יחד. גם שניהם של

גזוז הבור בר קנוי: ארוארו
 קנדי אדוארד סנטור נפגשו לאוזן מאוזן ובחיוכים ממושכת יד בלחיצת

 נאומיהם לשאת באו שניהם המאוחדות. האומות בבננין ג׳קסון גיסי והאב
 למרות בעולם. גיזעית אפליה מדיניות נגד מכוונת שפעולותיה מיוחדת בוועידה

 כשימחה כמו האווירה היתה יותר, עוד הקודרת לעתיד, והתחזית הקודר המצב
 השלישי, קנדי ג׳וזןז המנוח, קנדי הנשיא של שבנו משום אולי מישפחתית,

הצלמים. כל את אליו ומשך דודו אל הצטרף

 - בייט■ רווח נישאת יא איזאנד
 דא מבורו הפירהרמונית והתיזמוחז
קאואיאן עם ה3שרי8

 הגישה לעיתונות, להתראיין ומסרב בישראל מבקר ביטי דורן בעוד
 וורן בעניין העיתונות. נגד נזיקין תביעת אדג׳ני איזאבל השחקנית

 ענק ובכתבת בצילומים יצא מאץ, פארי הצרפתי השבועו כמובן. ביטי,
 לטענת להינשא. עומדים ואדג׳ני, ביטי השנייים, כאילו שטענה

• חתיך דווקא הוא לא? למה עלילה. זוהי הצרפתיה, השחקנית • • 
 בני־הערובה בקרב ביותר הבכיר הדיפלומט שהיה מי ליינגן, בריס

 שוב: נפגע ),81 וינואר 79 נובמבר בין — יום 444(באיראן האמריקאיים
 מכהן ליינגן בראשו. נחבל והוא אופניו על שנסע בשעה בו פגעה מכונית
• בוושינגטון מקנייר פורט לאומית להגנה המיכללה כנשיא •  כילי •
 דמי לשלם חייב אולטראווקס, הבריטית הרוק להקת נגן ),34(קארי
 מכשיר פירוק על בסאותהמפטון, לבית־מלון וחצי דולר 39 בסך נזיקין
 הבריכה, במימי בעירום טבילה אודות שהתגלע ויכוח במשך טלפון
• הלהקה של קונצרט אחרי עליזה, מסיבה של בסופה •  מנהל •

 את לעזוב ייאלץ סירת, סיטר מברלין, הפילהרמונית התיזמורת
 םוך הרכרט ומנצחה, התיזמורת חברי בין לפייס כדי מישרתו,

 המתח את להפיג הצליח לא כעצמו שפירת משום זאת קאראיאן.
 החליט ברלין העיר ראש התיזמורת. חברי ובין המהולל המנצח בין שנוצר

 תלוי התיזמורת של קיומה לדעתו כי התיזמורת, מנהל את להקריב
 המנהל פיטורי אם ספק אבל קאראיאן. את רוצה והציבור ציבור, בכספי
 עם לעבוד מסרבים הם שעה לפי החזרות. אל התיזמורת חברי את יחזירו

• בכבודם ופגע בגסות התבטא שזה אחרי המנצח. •  מרותי גם •
 בשווי תכשיטיה, שורדים. מידי חמקה לא הקרח, על המחליקה האמיל,

 מדליית־הזהב ורק שבלוס־אנג׳לס, מביתה נשדדו דולר, 150,000 של
• השודדים של אבירותם בגלל אולי נשארה. שלה •  סול הסופר •
 שליד לאשין, הולדתו, לעיר חזר ,1976ב־ לסיפרות פרס־נובל חתן בלו,

 במתנה לו הוגש הרבר שמו. על שתיקרא סיפריה לחנוך כדי מונטריאול,
 לפני הציג פלייבוי ירחון של בעליו 000 69ה־ הולדתו ביום

 מאד לשם העונה 26 בן צעיר האחרון, נובמבר בחודש העיתונאים,
 נישואין. ללא לו שהיה מקשר הלא״חוקי בנו הינו הוא כי והכריז, וילסון

 של המורחבת המישפחה עם בהתחשב הדעת על בהחלט התקבל זה
 בעל עם ההדוקים וקשריהן החודש נערות של והתפוצה הידוע העיתון
 בדיקות־דם לפי כבן מוכר אינו כבן המוכר שהבן מתברר עתה העיתון.
 הישיש השחקן של בריאותו על שריחפה הסכנה לשניים שנערכו
 נשימה קוצר בשל אושפז הוא שעה. לפי חלפה )85( קמי ג׳יימם

 עם לנופש ויצא בבוסטון מבית־החולים שוחרר טוב יותר ומשהרגיש
 בארברה זימרמאן מארגי — שלו הסוכנת גם שהיא רעייתו,

 לה שהעניק בפרס להתנחם יכולה עליה, פסח שהאוסקר סטרייסנד
 השופטים בנימוקי .1984 לשנת האומץ כאשת האמריקאי הנשים איגוד
 הוכיחה ינטל את וביימה הפיקה שיחקה, ששרה, סטרייסנד כי צויין

 בלתי• וכמעט מכשילים בתנאים בלתי־רגילים ועיקביות אומץ־לב
 לשיר, לאשה בשעתה.מותר סטרייסנד, זאת הגדירה בישראל אפשריים.

בשבילה.׳׳ מדי יותר כבר זה לביים, אבל — לכתוב לשחק,
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