
ם חגיגה גאוז־נו: ה1או1 קחין אגתזני חד מ
 סודית הסרטה של סיומה שסימלו הראשונות התמונות אחת זוהי
 גארדנר, ואווה ר*ווין אנתוני של המשותף סירטם רגינה, בהחלט:

 רכב, בשם במערבון ביחד השניים הופיעו אז .1953 מאז לראשונה
 אתר־הצילומים" את סגד תינה, את שהפיק קודן, אנתוני ואקרו.

 ההסרטה. משך בכל לשטח צלמים כניסת התיר ולא לעיתונאים,
 אווה הגיע ולשם לאחרונה קווין הי שם באיטליה, נערכה ההסרטה
 הסרטים את לאחרונה המפיק קויין, מגוריה. מקום מספרד, גארדנר

 שנות מאה של זכויות־ההסרטה את לקבל ניסה מופיע, הוא שבהם
 גאדסיה גבריאל לסבפרות, פרס־נובל חתן של סיפרו — בדידות

בסירוב. נתקל אך נלארקס,

בעולם אנשים

 בנה :הבחינות מכל הוליוודית חתונה היתד, זאת
 ובצד הבן ויילדינג מייקל טיילור, אליזכט לש

 פאל• כרוק את לאשה נשא התמונה), של שמאל
בצורה בעיקר לאמו, דומה 29ה־ בן מייקל אנס.

השח של בתו היא 30ה־ בת רעייתו העיניים ובצבע
 באותה מימינה. בתמונה הנראה פאלאנס, קזג קן

 החופה, של השני בצד עסוקה ליז היתד, ממש שעה
וורנר. ק׳ג .7 מם׳ מבעל בגירושיה כלומר,

 היה שטראוס פרנץ־יוזן! בוואריה ראש־ממשלת
 מיטפחת שלף הוא שלו. בנאומי־הבחירות כמו כמעט נרגש

 כשל־ מישקפיו את מייד והרכיב דימעותיו, את לנגב כדי
 פטר כנסית של המפורסם השער נפתח מוצארט צלילי
 המיועד זה, שער במינכן. ביותר עתיקה הכנסיה הזקן,

הפעם נפתח מטרים, שישה שגובהו בלבד. לבישופים

ה לכבוד ק י נ  הפוליטיקאי 22ה־ בת בתו שטראוס, טו
 המאושר האב הולמאייר. מיכאל ,27ה־ בן וחתנה הימני
 כמיספר צופים, אלפי 10 לעיני בסך הכלה את הוביל

 לפי לבקרים. נאומיו את לשמוע הלהוטים המאזינים
 לחץ והחתן בהמון, הזוג התערב ראש־הממשלה פקודת
של המתח הגיע זה שבת ביום פוליטיקאי. כמו ידיים

 עשה בצהריים חמישי שביום אחרי לשיא, ראש־הממשלה
 במינכן. נוסף סקנדאל עשה בערב ובששי בבון, סקנדאל

 במלוא־ ונראה מלאכתו, מכל שבת כנראה השבת ביום
 לא שדוגמתה מפוארת, חתונה על מנצח כשהוא כוחו,

 היא החתונה כי זאת, אין רבות. שנים מזה במחוז נראתה
למסע־ד,בחירות. השועט לשטראוס, נוספת גלולת־מרץ
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