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ה סו מ עי חופשו! : עונת שר הואשמה ה סקי ,מ
 להכיר הזדמנות זו תהיה בישראל, מישפחתו ובני דאסטין ז׳יסקאר ואלרי הנשיא יבקרו אכן אם
 ולקבוע להמשיך עתידה הצרפתים, לדברי אך, במיוחד, הישראלים על אהודה שאינה דמות מקרוב

 של עננים הצרפתי הנשיא מפזר הציבוריים בחייו אם הבאה. בקאדנציה גם אירופה של דמותה את
 חיובית דמות לו לשוות דואגים שלו יחסי־הציבור אנשי הרי עמו, בני בעיני גם ואנטיפטיה יוהרה
 האלפים באיזור שבקורסבל, הכפרית בחווילתם האחרונה בחופשתם ורעייתו הנשיא לדוגמה: בבית. אצלו

 הנרי הבניים האם, צדי ומשני וז׳אסינט (הבכורה) ואלרי־אן הבנות, האב, צדי משני בתמונה הצרפתים.
 סקי על החלקה מעץ: הבנוייה בחווילה עליהם החביבה הנופש צורת הצעיר. ולואי־יואכים, (הבכור)

שלה. המיטבח את שאוהבת כמי הידועה אן, שמכינה בערב, מישפחתית וארוחה ביום

הזה העם יחי׳ ביאטזיקס: החדשה המלכה
 שפרשה יוליאנה, המלכה אמה, לנעלי להיכנס כדי יכולתה ככל עושה ביאטריקס הצעירה המלכה

 המתנגדים של ובהפגנות ברימוני־עשן לוותה ביאטריקס של שהכתרתה למרות ההולנדי. הכס מן
 אל לרדת וקלאוס ביאטריקס הנוכחי, המלכותי הזוג מנסה הגרמני, קלאום את מלכתם לימין לראות

 עממית. בחגיגה כפר בן עם רוקדת כשהיא המלכה נראית בתמונה הרחוב. מן האיש על ולהתחבב העם
הצעירה. למלכה תקווה יש ובלתי־מאומצת. גלוייה השניים של פניהם על המובעת העליצות

הכסף החונה :ווססוופוביץ מסטיסלב
• רוסטרופוביץ׳ מסטיסלב היהודי הצ׳לן הוא הלא המהולל, ״רוסטרר׳

 וישנ־ גאלינה הזמרת רעייתו עם שלו חתונת־הכסף את בפאריס חגג
 רבים, מוסיקאים נראו הזוג בני של הרבים חבריהם בין בסקייה.
 היתר. ;רוסטרו) עם למעלה (בתמונה גיינסבורג סרג׳ המלחין ביניהם

 בירקין ג׳יין הזמרת־שחקנית גיינסבורג של זוגו בת גם כמובן, שם,
 מפי נשיקות בחמש וזכתה שמח״ ״יום־הולדת בהתלהבות ששרה

 הידועה הקבוצה מן ביותר, המקורבים הזוג בני גם והיו המאסטרו.
 איזאק ואדון גברת הם הלא במוסיקה״, הישראלית ״המאפייה בשם

 והיתד. התחתונה). בתמונה והכלה החתן בין באמצע (עומדים שטרן
 רובינשטיין ארתור בלי הצער, למרבה הפעם, רובינשטיין, נלד. גם

 של הבנות ושתי !פולנסקי רומן שם והיו !רופפת שבריאותו
 שנרשמו שבזמן רוסטרו סיפר מעדנים, אכילת אגב החוגג. הזוג

 אלמוני הוא ואילו רוסיה של ה״קאלאס״ גאלינה היתד. לנישואין,
י אשתך בשם להיקרא לך כדאי אולי :הפקיד לו הציע אז לחלוטין.
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