
בשלם שיס1א
׳מקטיר: מוריו

של היורשת

טחו! מדגרת
 אליוט פייר את החליפה קנדה

אומ האחרון קלארק. בג׳ו טרודו
שמ גם אך ),39( יותר צעיר נם
 מד אשתו, זאת, לעומת יותר. רני
ל ישיר המשך מהווה מקטיר, רין

ש כאלה היו ואם מרגרט, בעיית
 מה מדי, עצמאית מרגרט כי חשבו
 אפילו המסרבת היורשת על יגידו

בע של שם־המישפחה את לשאת
 בשם־המישפחה ״התמדתי ? לה

 אם עקרוני. עניין היא מנעורי
 מכך ירוויח לא הוא בשמו אקרא
 אני ואילו הפוליטיקה, בשטח דבר,

 העצמאית.״ זהותי את אפסיד
 ,1972ב־ ניפגשו ומקטיר קלארק

ב אוניברסיטה תלמידת כשהיא,
 בשירות כמתנדבת עבדה אוטווה,

 של מיפלגתו הטורית, המיפלגה
 לו, נישאה אחר־כך שנה קלארק.

 הוא נוספות שנים שלוש ואחרי
לתו והיא, מיפלגתו, לראשות הגיע

 לידת למישפטים. מוסמכת אר
 את שינתה לא שנתיים, לפני בתה,

 חייב משנינו אחד ״כל :תוכניותיה
הכ משלו,״ קאריירה לעצמו לטפח
בשע זאת אמרה מרגרט גם ריזה.

 עיתד את ממלאות והתוצאות תו
בהמשכים. נוודהעולם

בכולם המוכשר אני מחונס: פרנאנדו
 ממוצא רקדן הוא המחול״ של עלי ״מוחמד בכינוי שזכה מי

 האמריקאי. הבלט של החדש לסופרסטאר ,24 בגיל הנחשב, קובני
 שנים חמש לפני שלו הקאריירה את שהחל בוחונס, פרנאנדו זהו

הס הוא כישרון.״ יש ולי פירסומת יש ״לבארשניקוב :בהכרזה
בי הישגים, של ובשורה נוראייב של האמנותית בפטרונותו תייע
 למעלה) (בתמונה אליוט קריסטין הסולנית עם וברוסיה, בבולגריה ניהם
שלי!״ פונטיין מרגוט תהיה ״היא לצמרת: להגיע מתכנן הוא

ושתוי: מוז־
זומהנננית המכונית

ב להירשם העשויים שמות, שני
 ומשבריה, האנרגיה של היסטוריה

מושטלי ומייק מודי ראלף הם ת ב )
 דיזל מנוע שפיתחו מימין), נה

 ממכוניות המוכר מנוע לאותו (זהה
 ב- מהפכני האמריקאיות) הצ׳אקר

 סולר ליטר שותה הוא חסכנותו.
 הממציאים שני ק״מ! 35 כל על

 נהג־מירו- חינו (מודי מפלורידה
 תאונה) עקב שפרש לשעבר, צים,

לס מסוגל שלהם שהמנוע טוענים
 כל בלי קילומטרים 400,000 חוב

 שטלי שמן. מהחלפת לבד טיפול,
להצ סרבו כבר שניהם כי טוען
לק ערביות מולטי־מיליונריות עות
הפטנט. את נות

 סאונד רונה

 תרמו: ואתר

קצב! ו• ■ש
 מרמן אתל מתחילה 70 בגיל

 ובתוכי נעורים, של סימנים להראות
 גרשווין את תגיש החדשה ניתר.

 תוציא בשעה בה הדיסקו. בקצב
ה המחזמר של הראשונה הגברת

הרא הדיסקו תקליט את אמריקאי
מן שלה, שון  ולשם דיסקו, שרה מו

 הגברת עם הצטלמה גם פירסום
 סאמר דונה הדיסקו, של הראשונה
חו אינה סאמר משמאל). (בתמונה

 לי ״יש — להיפך מתחרות. ששת
לעצ ומתאימה מתגאה היא קצב,״

 של המוסיקלי הקטע שם את מה
ש מי לכל סיסמה שהפך גרשווין

בג׳אז. ידו

2180 הזה העולם24


