
כווות מעריכות גברות רומנאל: אריאל
 מונרו. מרילין לשיר נהגה הנערה,״ של ביותר הטובים ידידיה הם ״יהלומים

 דומבאל, אריאל פחות. ספרות בכמה הם המחירים כי אם — פרוות שגם מסתבר
 הוזמנה החוף), על הצרפתי(פאולין הבד של ביותר הזוהרות היפהפיות אחת

 עצם עד לדעת ואין דיור, כריסטיאן בית של החדשים דגמיו בין חורפי לסיור
 תואם וכובע זו לבנה פרוות־שועל עבור שילמה) (אם שילמה כמה הזה, הרגע

ביותר. עליה החביבים שהיו הפרווה, מאותה
 חינם הזה היסודי החם ללבוש תיזכה דומבאל שהגברת הוא ההיגיון מן למעשה,

 המוכשרת הגברת כי לתוכו. להיכנס שנאותה על דיור מבית בתודה ועוד כסף אין
 בתיאטרון עוסקת החלה במכסיקו, 18 גיל עד וגדלה בארצות־הברית שנולדה הזו,

 על בעצמה ומשחקת תיאטרון להקות מארגנת מחזות, כותבת כשהיא 14 מגיל
הבימה.
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אוטת־הבדיח נשיא של הפירמה מישחק׳ וגו: וונאלד
 וזימרה, ריקוד בקונסרבטוריון לומדת כשהיא בפאריס לגור בחרה 1975 משנת

 מישחק־בימה אחרי מלידה. כמו צרפתיות תכונות לעצמה מסגלת קצר זמן ובתוך
 והמבוקשות המחוננות הנשים אחת היא והיום במרץ, אחריה מחזר הקולנוע החל

הצרפתי. הבד בעולם ביותר

 קשה. עובד אינו רגן רונאלד שהנשיא לומר אי־אפשר
 בפיז׳מה בעודו בבוקר. 05:58 בשעה צולמה זו תמונה הנה,

 בוש, ג׳ורג' סגנו אל בטלפון הנשיא מתקשר ובחלוק־בית,
הלא וכעס״, ״בהילות מיבצע תחילת על לו להודיע כדי

 באוקטובר 22ב־ צולמה התמונה הידוע. גרנאדה מבצע הוא
 ספל אין הרישמית. מסיבת־העיתונאים לפני שעות שלוש

 איזד אחרת, — לרגליו נר עדיין משמש הקולנוע שניסיון
בבוקר? כזאת בשעה קול״ ל״פוטו מוכן היה נשיא

 קנדה ממשרת ואש ★ מקנדה אדריכל עד*ד■ ״בנה הבאויס■ בית־האובוה
רקינגסר■ ניומן הצדיע איו ★ בניצה נמצא ואלנסה לו וחוב ★ וישמית מתגוש

• •  בתחרות זכו אמריקאים פסנתרנים ארבעה •
 על-ידי בארצות־הברית השניה בפעם שנערכה השגרירים,

 מאחרי העומד הרעיון האמריקאית. האינפורמציה סוכנות
 ושליחתם לא־ידועים פסנתרנים ארבעה בחירת הוא זו תחרות

 שבועות. ששה עד ארבעה של לתקופות לים מעבר להופעות
 — גולדוול ומייקל ואריצקי סטיב קרמר, דין וימס, ננסי הזוכים:

 נולנד רוברט הוא הרעיון הוגה שלהם. 30ה־ בשנות כולם
• מג׳וליארד •  בית־האופרה יקום בפאריס הבאסטיליה בכיכר •

,37ה־ בן אוט, קארולס קנאדי. ארכיטקט של תוכנית לפי החדש,
 בחירתו ועל כולו, העולם מן מתחרים 744 מבין במיכרז זכה

 אולמות: שני כוללת התוכנית מיטראן. פרנסואה הנשיא הכריז
 במקום ההריסה עבודת לסדנאות. ואולמות גדול חזרות אולם

 1988ב״ מושלם להיות עתיד והפרוייקט הקרובה בשנה תתחיל
• •  ראש בעלה נגד גירושין תביעת הגישה טרודו מארגארט •

 על השניים הכריזו למעשה, טרודו. אליוט פייר קנדה, ממשלת
 האב החזיק ומאז )1971ב״ שנישאו (לאחר ׳77 במאי היפרדם

• ומייקל סאשה ז׳סטין, ילדיו, בשלושת •  המדינה מזכיר •
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 מחלים ),69(מאסקי אדמונד סנאטור בארצות־הברית, לשעבר
• קל מהתקף־לב •  ואלנסה? לו בעיני הדבר ייראה איך •

 הראשיים מרחובותיה אחד את לכנות החליטה ניצה מועצת־העיר
 הרחוב של המשכו ואלנסה": לו ״רחוב בשם חוף־הים שלאורך

• דה־סטאלינגרד בולבארד הוא •  התקבלה חדשה תלמידה •
 פריגסטון. באוניברסיטת המישחק בלימודי האביב, לסמסטר

 מושגים כמה להכרת בסיסית כ״סדנה תוארו זו במגמה הלימודים
• שילדם ברוק התלמידה: שם במישחק״. יסודיים •  תרומה •

 של המוסיאון לטובת הורמה דולר מיליון של בשווי נדירה
 סקוט. ר. ויליאם בשם נכה איש על־ידי בפיטצבורג, קארנגי
 ביותר הגבוה הסכום את הציע בדימוס, מנהל־עסקים האיש,

 שבו ,1880 משנת מאנה אדוארד של לציור פומבית במכירה
 מתחת המציץ וחתול פרח ועליה עוגה אגסים, שני נראים

 יהיו ״הם סקוט: ענה הנכבד התורם מי כששאלו לשולחן.
• פשוט״ אדם פשוט שאני כשיראו כהוגן מאוכזבים •  העיתון •

 פרס שלו: הספרותיים הפרסים את פירסם טיימס אנג׳לס לוס
של רגימתו על קיגילי לתומאס העיתון העניק יפה לספרות

 אלפי להציל שניסה אוסטרי״קאתולי, על סיפור — שינדלר
 במיסגרת פרסי, לוולקר השניה; מילחמת־העולם בימי יהודים
 האחרון הספר - בקוסמוס אבוד סיפרו על עכשווית, ספרות

 על הירש מ. לסיימור — הביוגרפיה בתחום עצמית; להצלה
• ניכסון של הלבן בבית קיסינגיר - העוצמה נסיך • • 

 בן היה השנה״ של ביותר הטוב כ״שחקן האוסקר שזוכה למרות
 אבירית: רוח זכר״ שלא מתחרה מועמד הוכיח קינגסלי, (גנדי)

 הופעת את וודוורד, ג׳ואן אשתו עם יחר לראות, בא ניומן פול
 ניומן קין. באדמונד ברודווי בימת על קינגסלי של הבכורה
 ההדרן לכבוד וקמו רגליהם על שקפצו אלה בין היה לא אומנם

 בפעם להשתחוות קינגסלי כשיצא אבל לקינגסלי, הראשון
 ולא מג׳ואן, קטנה צביטה אחרי רגליו, על ניומן קם השניה,
 הבימה שעל השחקן מצד קטן סימן שראה עד כף, למחוא הפסיק
• בעיניו אותו קלט שאכן •  לה מיפלט מחפשת אונו יוקו •
 אומרת שהיא למרות בסן־פראנציסקו. שון, לנון, מג׳ון ולבנה
 המפואר הבניין בדאקוטה, דירתם את למכור בדעתה שאין

יותר קרוב יהיה ששון מעדיפה היא פארק, סנטראל שלמרגלות


