
 שומרם נוסע גינונים, הרנה בלי שמאחור, אלא אופניים, על רוכבים נסיכים גם
 הלימודים ספסל את לחבוש השנייה אליזבט בבני הקטן של שעתו הגיע ;ישי.

 של אחיו אתה ושואלות.האם צעירות מעריצות אליו פונות כאשר ןיימברידג׳.
 חתיתו את הוא יטיל בקרוב אבל מורא.כך. בלי עונה הוא אנדריוד היפה סיר

 לא — דבר לאדוארד חסר לא כך השובב, אנדריו כמו חצר־המלוכה. '
 בקיימברידג׳ בחר הוא גם צ׳ארלם, הגדול, אחיו בעיקבות יופי. ולא שחנות
 אוי כן לא שאם רבה, בשקדנות שנים שלוש שם לומדים בעיקרון גבוה. :ית־ספר

 אלן סיר ובעצמו, בכבודו הקולג׳ מנהל הרי אישי, בשומר די לא ואם :ושה.
 חדר לו והקציבו חסותם, תחת הסטודנט הנסיר את לקחו החסודה ואשתו ׳טראל

 כמה של בביתן שידור רצו שלא משום אולי בית״הספר. של ביותר המכובד ■ובע
 בקולג׳ ובנות בנים בין ההפרדה כידוע, אינטליגנטיות. מספיק לא גמניות
אחרי־הצהריים. של התה מסורת כמו חזקה עגלי,

חאן: אגא
חיוכים אין בוסים, אין

 סאלימה והבזנום חאן אגא
 בכל רצויים אורחים הם היפהפיה

 מפני בלונדון: הנערכת רכיבה תחרות
 מסורת על לשמור אוהבים שהאנגלים
 והנסיכים האפשר, ככל מלכותית

 שהזוג מפני נדירים: בימינו האמיתיים
 ומקובל האירופי הסילון לחוג שיין־

 הבתים של הנוצצים האירועים כל על
 ומפני אירופה: בכל המלכותיים

 הנשים אחת היא סאלימה שהבגום
 מה טוב, בטעם והלבושות היפות

אירוע. לכל חן שמוסיף
 האהובים הספורט מענפים אחד
 על רכיבה הוא חאן אגא על ביותר
 מגזע סוסים מגדל בעצמו הוא סוסים.
 כופר תמורת פדה, ולאחרונה אצילי
 מידי האהובים מסוסיו אחד את ענקי,

 הזוג בני באו הפעם אך חוטפיו.
ריקות. בידיים ויצאו דיאן, לתחרות

 מסלול על מנציגם אכזבתם
 חאן אגא בולטת. היתה המיחצים

מתוחה. וסאלימה עגום נראה

סו ★ מארגנטינה הרמאי ברח מרוע  ★ החתול כל־קס של ׳וצוו נג
בוסטון ויובל קיאס חגיגות ★ גלו גיון האסטרונאוט אתו ׳?ח מ׳ את

 ארגנטינה את לעזוב נאלץ שרטר וורגר הכימאי
 שרטר, בסכנה. חייו כי שהתברר אחרי באישון־לילה,

 הגרמנית, התרבות להפצת גתה, מכון על־ידי שהוזמן
 טלפוניים איומים קיבל בארגנטינה תחקירים של למסע

 לא הוא בארגנטינה. המוסר ערכי על לשמירה האגודה מן
 קיבל המכון שעובד עד רבה, משמעות לאלה ייחס

 המדינה, את יעזוב לא הבימאי אם כי טלפוניות, הודעות
 עצת את שרטר קיבל לכן בעצמו. המכון לעובד רע יאונה
 החמה שהאווירה לפני לעזוב לו מוטב כי והבין האיש,

• מדי תתלהט •  האנימציה, חלוץ )91(מסמר אוטו •
 מהתקף־לב. נפטר החתול, פליקס של דמותו את שיצר

•1919ב־ מסמר של מכחולו מפרי נולד פליקס • • 
 השחקנים אולפן בין עוזו בכל מתנהל מישפטי מאבק

 לי המנוח, מנהלו של אלמנתו ובין בניו־יורק
 יורשתו שטראסברג, אנה שטראסברג.

 טוענת בעלה, של צוואתו ועל רכושו על והאפוטרופוס
 שנערכו שיעורים של הקלטות כ־סססו על לבעלות
 הפרטי לרכושו שייכים שהם טוענת היא באולפן.

 שאולפן בעוד שטראסברג, של הבעלדיים ולשיעוריו
 הפדאגוגיות לסיפרייה שייכים שאלה טוען השחקנים

 והבימה, הבד שחקני טובי נשמעים בהקלטות שלו.
 מתקן שטראסברג וכשהבימאי קטעים מגישים לשהם
 כי טוענת אנה באולפן. אחרים תלמידים בעזרת אותם

 ברצונה וכי הכלל, לנכס אלה הקלטות להפוך בדעתה
 לי אליהן. לגשת עניין, בכך שמגלה מי לכל לאפשר

• שנה לפני נפטר שטראסברג •  גלן ג׳ון סנאטור •
 לנציג היבחרו מירוץ לקראת יועציו את מערכן

 יועצו התפטרות את קיבל הוא לנשיאות: הדמוקרטים
 שלושה לו והוסיף גראנדמייסון, גיתף ג׳. הפוליטי
 הקונגרס) עם ליחסים (יועץבדגם ה. תימאס יועצים

 קיף וררברט פנים) לענייני (יועץג׳וגס אר. ג׳יימם
 המנוח(כיועץ ג׳קסדן הנרי לסנאטור יועץ שהיה מי —

• פוליטיים). לעניינים •  ריימון פילוסוף העיתונאי •
ס בפרס זכה ארון שנפטר ארון מותו. אחרי אראסמו

 .היותו בזכות צויין 78 בגיל באוקטובר, 17ב־ בפאריס
 האדם של לחופש כבוד שהפגין ומבקר הזמן לרוח נאמן

 בין הפילוסופיים״. בספריו והן העיתונאיים בפירסומיו הן
 הסופרת גם היו הזדמנות באותה כבוד עיטורי מקבלי

 איסייה הבריטי הפילוסוף יורסינר, מארגריט
 קולאקובסקי, לשק הפולני והפילוסוף ברלץ,

 השלושה מן אחד כל האדם. חרות בזכות דברים שפירסומו
 25 לפני שנוסדה אראסמוס, מקרן דולר 34000ב־ זכה
• באמסטרדאם שנה •  ביותר מפורסם שהוא למרות •

 טרומאן הסופר יצא לא היוצאת־דופן בהתנהגותו וידוע
 על לו שנערך במישפט עונש: ללא קאסרט קר) (בדם
 דולר 500 של קנס עליו נגזר שיכור, שהיה בעת נהיגה

 לבית־המישפט מחוץ תנאי. על מאסר שנות ושלוש
• בניו״יורק •  שיכור. הייתי לא ״מעולם קאפוט: הגיב •

 העניין.״ מכל בשקט לצאת כדי רק באשמה הודיתי
 ואילו פג, שתוקפו מקנזאס, רישיון עימו נשא כשנאסר,

 אחרי ׳77 בשנת הוחרם שלו הנידיורקי הנהיגה רישיון
 מסומם כשהוא שנהג אחרי שיקום, מתוכנית שערק
• •  של לזיכרה נערכה הרגיל מגדר יוצאת מחווה •

 של בלוויין חי שידור שעתיים — האלאם מאריה
 מן האופרה, בשטח ביותר המפורסמים העולם זמרי

 בניו־יורק. המטרופוליטן ועד במילאנו הלה־סקאלה
 הרים אנדרמן אנדריאה האיטלקי האימפרסאריו

 תמינגו פלאסידו השתתפו שבו זה, ענקים מיבצע
 אילנה סקוטי, רנאטה ויקרם, ג׳ון באלצה, אגנם

 טה קירי נורמן, גיסי האס, ואן גיו קוטרובאם,
 קולין בארטולטי, ברונו מאזל, לורץ קאנוואה,

 ניצחו האחרונים (ארבעת אתאווה וסייג׳י דייווים
 חברת ביוזמת נעשה המבצע שונים). מוקדים בארבעה

אלאס מאריה וקרן יחד קולומביה, • ק •  חגיגות •
 שנים 25 יחגוג בית־האופרה — בוסטון של באופרה גם

 פוצ׳יני מאת טוראנדוט של חדשה בהפקה להיווסדו,
 ג׳יימם והטנור מארטון אווה ההונגרית הסולנית עם

מק־קראקן.

בעולם אנשים

ומעה אזיל מחו ני - היום חיוו ואינסה: לו
 עם מאושר, ואלנסה לך זורח שבגדאנסק בביתו

 עברו לא לשלום. נובל פרס כחתן הכתרתו דבר היוודע
 כינוס נערך פאריס של הסורבון ובאוניברסיטת רבות שעות
 ושותפים חתנים 23ה־ בפעם נכחו שבו ושלום, מדע

 של טראגי כגיבור ואלנסה לד הופיע ושם השלום, למיפעל
שהעביר טלפון בשיחת בעצמו. שם נכח שלא מאחר ממש,

אב ),1980( לספרות נובל פרס חתן הפולני המשורר צל  ז
 המנהיג קורא שבו ואלנסה, של מיכתב קרא מיליש,

 דיאלוג להביא ולנסות פוליטיים עצירים לשחרר הפולני
 האירונה, למרבה והשילטונות. הפולני העם עם אמת של
 שילטונות שמא פחד כי לפאריס, בעצמו ואלנסה לך בא לא

לארצו. לחזור לו יתירו לא פולין

2410 חזה העולם


