
 זהו וחריפים: חיים צבעים ודקיק, ישר גוף ומוגדלות, מודגשות כתפיים
 כריסטיאן .84 בחורף־אביב להתגנדר, האוהב לגבר דיור בית של תכתיבו

 שתוכנן לגבר, החדש האוסף של תצוגה זו בשנה שערך הראשון היה דיור
 את העריצו בתצוגה שצפו הגברים פנרו. דראר הבית של המעצב על־ידי

 הקו את העונה וישלימו קלאסי, ובקו בהידור המצטיינים החדשים, הדגמים
והממון. הגלימה אצולת בנות — ביותר הוותיקות ללקוחותיו דיור שעיצב

בלבד לנשים לא - דיור כויסטיאן

ם אנש־ם שו ב

111ה־ מליאופולד נפרדות וליליאן פאביולה משפחתית: פרידה

 - סופי של ופשתהח
מלכותית חתונה לתכנן נמו

 על יושבת היווניה סופי ומלכתו עניבה, בלי קארלום חואן ספרד מלך
 וכריסטינה. אלנה לפירקן, שהגיעו בנותיהם שתי להם מסביב השולחן.

 לפני המישפחה, כל שנטלה בחופשה הרפיית־מתח של ברגע צולמה זו תמונה
 של בחירתה הנשף: מטרת ענקי. לנשף נסיכי־אירופה כל את בארמונה שאירחה

לבנות. המיועדים החתנים את — סופי

 והמלכה אביה, את ביכתה ליליאנה הדוכסית
 מלך שהיה מי השלישי, ליאופולד גיסה, את פאביולה

 בשם גם ונודע 1950ו־ 1934 השנים בין הבלגים
מותה בחייו: רבות דראמות ששבע אחרי מלך־הכאב,

 מכס־המלוכה סילוק אסטריד, המלכה של המזעזע
 מרצון וגלות הנאצי הכובש עם שיתוף־פעולה ביגלל

 בלגיה, בתולדות גם כואב פרק הסתיים מותו עם בלונדון.
כיסאו. ירושת בדבר בודואן להודעת מחכים ועתה

של טביעתה ול נ האמת * ודיין נ ת׳ ואלנבוג האם
דייוויס בט ★ גונח מרלין של מוחה ועל וד 1 נאטאלי

לסטודנטית? לודנס רות הנכה איו ★ לחזור רוצה
 יהודים שהציל ואלנברג, ראול השוודי הדיפלומט

 סילחמת בשלהי בהונגריה, הנאצים מציפורני רבים
 ארצות־הברית. של כבוד אזרחות קיבל השנייה, העולם
 רק אך ,1981 ב־ רגן הנשיא החלטת לפי נעשה הצעד
 לכותרות שוב מעלה האישרור מישפטית. אושרר עתה
 עתה תוכל ארצות־הברית שממשלת מאחר הפרשה, את

 לגורלו. ביחס הבהרות מברית־המועצות כחוק לדרוש
 מת הוא כי 1957ב־ כבר טענו ברית־המועצות שילטונות

 שוב תגרה בוודאי בפרשה התפנית לכן. קודם שנים עשר
 אף — ואלנברג של חייו על סרט לעשות מפיקי־קולנוע

 אמריקאי, מפיק בידי שתוכנה האחרונה, שההפקה
 ביקר שבשעתו המפיק, של פשיטת־רגל בגלל התבטלה
 מנחם הקודם ראש־הממשלה עם נפגש ואף בישראל

• • •  הצעירה הסטודנטית הפכה לורנם רות בגי[
 האוניברסיטה, תלמידת היא 12 כגיל בבריטניה. ביותר
 אותה ללמד מרען־מחשבים, אביה, החל 5 שבגיל אחרי
 18־17 בני סטודנטים 530 על גברה היא פרטי. באופן

• לאוניברסיטה בבחינות־הכניסה • אחרי שנתיים •

 חדשים גילויים התפרסמו ווד נאטאדי של מותה
 באותם לוס־אנג׳לס של המחוז מושל האומללה: בפרשה
 שאילו דעתו הביע שבו חדש, ספר לאור הוציא הימים

 מצילה היתה היא שתוייה, היתה לא 43ה־ בת השחקנית
 את לפשוט עליה היה — ביותר פשוטה בדרך חייה את

 אחרי אותה הטביע שלמעשה ספוג־המים, מעילה
 תומאס לשעבר המושל שלה. היאכטה שהתהפכה
 טוען גם דימונה, ג׳וזף עם הספר את שכתב נוגוציי,
 וחצי שעה ראותיה במלוא צחקה עדיין מונרו ׳טמרלין

 ניסתה ולמעשה ,1962 באוגוסט 4ב־ שמתה, לפני בלבד
 ספני הצליחה, ולא עצמה להציל כדי לטלפון להגיע

• בגנה• מיסתורית מכה שקיבלה •  רבים •
 בט השחקנית שעברה האחרון הניתוח את הגדירו

 כך. שלא סבורה השחקנית תיקווה". כ״חסר דייוויס
 האישי סוכנה באמצעות שפירסמה לעיתונות, בהודעה
 שהיא 75ה־ בת השחקנית הודיעה ספלינג, אהרון

 במחצית בית־מלון־ הטלוויזיה לסידרת לחזור מתכוננת
ינואר. בתחילת כלומר שנת־הסידרה, של השנייה
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