
 ולא צ׳ארלי של המלאכות כוכבת הקהל, חביבת היתה היא שנים כמה לפני
 לאנדריו שנישאה ער מכולן. המפולפלת שהיתה זו — מנהיגה אפילו כוכבת, סתם

 זמנים עליה עברו מאז הסידרה. את ועזבה שנים, בשבע ממנה צעיר שהיה סטיבנס,
 ובטלוויזיה בקולנוע לעשות שניסתה מה כל שפוטרה, טענו מעסיקיה קשים.
 נישאה היא המינהרה: בקצה האור נדלק עכשיו שירטון. על עלו ונישואיה נכשל,
 בסידרת מופיעה שנים), בשבע ממנה צעיר הוא (גם גרינואלד לדייוויד מחדש

טוב. במזל דירה. עוברת והיא קינג וגברת הדחליל חדשה, טלוויזיה

 ארגנטינה לנשיא אלפונסין ראול של בחירתו עם
 סיכוי יש שנה, 40 מזה הראשונה, הפעם שזו הרושם מתקבל

 הבחירות, לפני הזאת. במדינה באמת, דמוקרטי למישטר
 פרון של הכאריזמה וזכר בלבד קלושים שסיכויו היה נידמה

 אולם להביסו. יהיה שאפשר מכדי חזק רעיותיו, שתי ושל
 מוקירי אפילו השתכנעו הכלכלי, המשבר וגבר שהלך ככל

משהו לעשות שצריך אוויטה, של ביותר הנאמנים זיכרה

 המדינו של סופית פשיטת־רגל למנוע רוצים אם מהר,
 המרב כאיש עצמו את שמגדיר פרקליט אלפונסין, כולה.
 בגיל כבר שהיה ,57 בן הוא הבורגני המעמד של בולט ונציג

 להצטלם המרבה מסור, משפחה איש והינו פרלמנט חבר 32
 את אוהב הוא כי מעיד מראהו וכל תמונה), נכדיו(ראה עם

 שכל מה בדיוק הרי וזה מהם. ליהנות ושואף החיים
רוצים. הארגנטינים
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• •  ממשלת ראש פעמים חמש שהיה אנדראוטי, ג׳יוליו •
 בממשלות מישרות הרבה בכל־כך החזיק זה ומלבד איטליה
 פותח ״,,ניצח ״שר בכינוי שזכה עד המגף, ארץ של השונות

 חוץ אבל החוץ, בתיק עתה מחזיק הוא אמנם חדשה. בקאריירה
 שמו בסרט. כשחקן, להופיע, עומד הוא הדיפלומטיים מעיסוקיו

 אישיותו סביב הבנויה קומדיה זאת המונית. נהג הוא הסרט של
 סורדי, אלברטו איטליה, של ביותר הפופולארי הקומיקאי של

המפיקים, לדברי חיוני" ״אבל קצר, תפקיד בה מגלם ואנדראוטי
 מפותח, בחוש־הומור ניחן שהוא שמענו ״תמיד פוליטיקאי. של

 הוותיקה השחקנית התפעלה ספק,״ לכל מעל זאת הוכיח הפעם
 המופיעה החמישים, שנות של אלילת־המין פאמפאניני, סילבנה

• הזה. בסרט היא גם •  שעיריית מה את עושה ציריך עיריית •
 אחד רצה כאשר כל־כך. קרובות לעתים לעשות, שוכחת תל־אביב
 האתר את להרוס אודיאון, קפה את לרכוש השווייציים הבנקים

 המכניס העסק של נוסף סניף במקומו ולהקים הזה ההיסטורי
 הגישו המקום, מבני תושבים 7000 התארגנו שווייץ, של ביותר
 הוותיק. בקפה לפגוע שאסור קבע וזה לבית־המישפט, עצומה

 שמצאו המפורסמים הגולים כל התכנסו שבו המקום היה זה אכן,
 באולם רקדה מאטא־הארי הזאת. הפינאנסים בבירת מיקלט

 בתקופות שם, ישבו ומוסליני לנין הראשונה, שבקומה ההופעות
 אלברט כמו אישים היו בעבר, הקבועים האורחים שאר ובין שונות,

• להאר. ופראנץ מאן תומאס ג׳ויס, ג׳יימס איינשטיין, • אוסף •
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 עולמי, בכורה בביצוע לאחרונה, ביצעו מובטלים פסנתרנים של
 הביצוע פסנתרים. 40ל־ שנכתבה ריזון ריצ׳ארד המלחין של יצירה
 בלונדון, פיליפס חברת של הפומביות המכירות באולם נערך

 בעיתונים שהתפרסמה מודעה בעיקבות לשם הגיעו והפסנתרנים
 10 בת היצירה את לבצע כדי מובטלים, פסנתרנים ״רק והזמינה
• הדקות.״ •  כבר להכין יכולים סינאטרה פראנק של חסידיו •

 מוביל בשם חברה שלהם. הבאה ההוצאה לקראת הכיס את
 הזמר, של ההקלטות כל את הכולל אוסף לאור הוציאה פידליטי

 השנים היו אלה מומחים, לדעת .1962 שנת ועד 1933 משנת
 בשיא עדיין אז היה לא אם גם כזמר, סינאטרה של ביותר הטובות

 שונים, שירים 205 כולל האוסף השעשועים. בעולם שלו, הזוהר
 משוכנעת החברה דולר. 350 לשלם האספנים יצטרכו ותמורתם

 הקלטות עם דומה מיבצע בעבר עשתה כבר היא טוב. עסק שזה
• העסקה. מן היטב והרוויחה דולר) 325 (במחיר הביטלס • • 

 פסיכיאטרי, מבית־חולים לאחרונה שוחררה פראנסיס קוני הזמרת
 הבת כי שטען אביה, על־ידי לרצונה, בניגוד שם, שאושפזה אחרי

 אשר שהזמרת, השניה הפעם זאת עצמי". להרס מ״נטיות סובלת
 רפואית. לעזרה נזקקה שנה, כעשרים לפני הצלחתה בשיא היתה
 והוכתה שנאנסה אחרי ,1974 בשנת אושפזה הראשונה בפעם

 אחרי ארצות־הברית. בדרום הופעות בסיבוב כשהיתה באכזריות,
 מחדש. מופיעה החלה ואף לאיתנה חזרה נמרץ טיפול של שנים
ההלם ובעיקבות ביתו, סף על אחיה נרצח שנתיים שלפני אלא

 היתה לא אשר עד קוני, של הפאראנויה התקפות שוב החלו
 קובעים הם עתה הרופאים. להשגחת אותה להחזיר אלא ברירה,

• באישפוז". צורך עוד ״ואין הושלם שהטיפול •  חובבי •
 המנוח, הספרדי האמן של נדירות ביצירות המתעניינים פיקאסו

 ז׳אקלין, אלמנתו, הקרוב. בעתיד לניו־יורק, לנסוע בוודאי ימהרו
 את שם, מודרנית לאמנות למוסיאון במתנה, לאחרונה העניקה

 היתה שלא יצירה אחרים, וחמרים דיקט עשוי מיבנה שור, יצירת
• האחרונה. לעת עד כלל, האמנות לאנשי מוכרת •  על ועוד •

 של ציור אמנות. יצירות של ברכישות מחירי־שיא
 בסכום נמכר טיול, בשם מאנה אדוארד הצרפתי האימפרסיוניסט

 ידיים החליף סזאן פול של דומם טבע דולר, מיליון 3.9 של
 פסל ואילו דולר מיליון 3.96 של סכום תמורת המכירה, באותה

 1.37 רק הזול, בזיל נמכר הכרכרה בשם ג׳אקומטי אלברטו של
 לא הרוכשים שמות אגב, דרך בעולם? כסף שאין אמר מי מיליון.
• לפרסום. נמסרו •  הממשלה שראש מבשר לונדוני יומון •

 המסורתיות ארוחות־הערב על ויתרה תאצ׳ר, מארגרט הבריטית,
 החליטה שהגברת משום זאת כל וטוגנים. מדגים המורכבות שלה

 מתרחבת. וגיזרה כפול סנטר עם תופיע שראש־ממשלה נאה לא כי
 השיבו השמועה, את לאשר העיתון על־ידי שנתבקשו דובריה,

 דעתנו על מעלים היינו לא ״אנחנו כך. על מידע כל להם שאין
שכאלה." שאלות אותה לשאול


