
ציבורית בווילות על ש צרי ונמרה: דנו
 מברכת כאר, ריימין לשעבר, צרפת ראש־ממשלת של רעייתו

 להצטרף שהחליט משום לא ונטורה, ליכד הקולנוע שחקן את
 עתה זה שזכה מפני אלא בעלה, של מיפלגתו של הפוליטי למסע
 לאנשים בצרפת המוענק הגדולה, המאה פרס מאד, יוקרתי בפרס

האנושות. למען בפועלם שהצטיינו
 בעלי לילדים לעזור שמטרתו ציבורי גוף בראש העומד ונטורה,

 זו, למטרה רבה ומסירות שקדנות שנים במשך גילה מותי, פגם
לפרס. ראוי הוא אכן כי ספק הטיל לא ואיש

 ריס־ מסטיסלאב הרוסי הצ׳לן הם לפניו, בו שזכו אלה בין
המנוח. מאונטכאטן ולורד טדופוכיץ׳

■חסי־ציבור א׳גלסיאס: וחודו דאון כידו
 פי׳לין בשם מוונצואלה לצעירה ביותר מוצלחת שנה היתד. זאת
 של היופי למלכת להיבחר הספיקה אבל בלבה 18 בת היא לאון•
 העולמי היופי תואר את לגזול מכן, לאחד חדשים וכמה ארצה,

 מעילי כספי, פרם היו בחלקה שנפלו המתנות בין מתחרותיה. מכל
 אינסופית וסידרה בית־מלוכה שום מביישת היתד, שלא מלתחה פרווה,

 היתה נערה שכל מפורסמים, אנשים עם ופגישות ראיונות של
לפגוש. רוצה

 העולם בנות כל של קינאתן לנושא אותה שהפך האירוע אולם
 הספרדי, הזמר של והיחידי האחד האליל עם פגישתה היה הלאטיני,

 תקליטו את שם לפרסם כדי ללונדון שהגיע איגלסיאם, חוליו
 באליל מכל יותר פיליו את שהקסימה התכונה הכל, להפתעת החדש.
 עדות, ההומור. — לכן קודם נודע לא שבה אחת היתה הזמר,

למעל. בתמונה

דלרים לעזור נדי ״ן מונר׳ס יועםיסב: כיסו
 ידוע וסופר, בימאי מחזאי, שחקן, מהיותו לבד
 מבורכות. תכונות כמה בעוד יוסטינוג פיטר
 ובעל אנין־טעם אוכל, בענייני מומחה הוא למשל,

 העגלגלה. צורתו גם תעיד זאת ועל עדין, חיך
 למען מאוד פעיל שהוא הוא, פחות שידוע מה

 המשתייך יוניצף, כמו בילדים, המטפלים אירגונים
 העוזר לבנים, פרפרים בשם אחר איגוד או לאו״ם,
לנכים. במיוחד

 הסכים אלה, אירגונים בשני פעילותו בתוקף
 של פומבית במכירה כיושב־ראש לכהן יוסטינוב

ניראה הוא למעלה, בתמונה ביותר. יקרים יינות

 צרפתיה כוכבניודזמרת ,מארסו, סופי בחברת
 על להכריז עומד שהוא שעה לידו, המסייעת
 מיקבי בון, ממחוז יין בקבוק של הסופית המכירה
 של והסימלי הצנוע המחיר תמורת רולן, ניקולא
שקל. ורבע מיליון
 למטרות שלו המסירות כל שעם לומר צורך אין

 כאשר כי במיוחד, סבל לא יוסטינוב נעלות,
 ממנו, לטעום הזדמנות תמיד יש ביין, עוסקים

 כדי משהו גם יש יין, טועמים כאשר ובצרפת,
 חשובה לא גם הזה• ובמיקרזז הרעב, את להשביע

הפיגורה.
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