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 קואוס חתור* ממת דורו וחצי מיליון
ע טנשטדט  מטיס אנוח -*- עריו! נו

התנוצצה שלא הנצצח £ מסוקים
• •  מיסורי אוניברסיטת של וטריגאריים ללימודים הפאקולטה •

 לה שהכירה ישישה של מעזבונה דולר, וחצי מיליון בסך במענק זכתה
 אוליב הנפטרת, .1971 בשנת שלה, החתול הצלת על ימיה סוף עד תודה

 עתה, ורק ,96 בגיל 1981 ב־ מתה מלה־פלאטה, מק־לורן גילברט
 פירסמה צוואתה, מימוש של המישפטיים ההליכים משהסתיימו

 זכתה שבה בגודלה השלישית התרומה זו התרומה. דבר את האוניברסיטה
 אוסף את הגברת הורישה כן לפני היווסרה. מיום זו אוניברסיטה
 האוניברסיטה. של למוסיאון ברשותה שהיה הנדיר הסיניות המינאטורות

• •  להיות שזכתה הראשונה האשה יורסינר, מארגריט הסופרת •
 יורסינר בקניה. דרכים בתאונת קשה נפגעה הצרפתית, האקדמיה חברת

 להרצאה בררו ניירובי, של האוניברסיטה ליד הכביש את חצתה 80ה־ בת
 סבורים הרופאים בה. ופגעה הגיחה כשמכונית הצרפתית, התרבות בנושא
 היא יורסינר מארגריט החלמתה. על יכביד הסופרת של המופלג שגילה
 שבארצות־הברית מיין במדינת רבות שנים כבר חיה בלגיה, ילידת

 ביותר הידועה עבודתה וצרפתית. אמריקאית כפולה, באזרחות ומחזיקה
 שלפיו חסד, של ירייה הספר את גם כתבה והיא אדריאן, זיכרונות היא

 שהוקרן סירטה, את פוך־טרוטה מארגרטה הבימאית עשתה
• בישראל. •  בשדה מזהיר כוכב שנחשב מי טנשטדט, קלאום •
 המנצחים בימת על שלו הופעת־הבכורה את ערך האירופי, המנצחים

 בימת על לבטהובן פידליו האופרה על כשניצח האמריקאית,
 במשך הקהל הריע לאופרה הפתיחה בתום הניו־יורקית. המטרופוליטן

 טנדשטדט פעמיים. לקום לתיזמורת קרא שהמנצח עד כל־כך. רב זמן
 בדרכו המייזרחית, גרמניה את עזב ,1926ב־ גרמניה, במרסבורג, נולד

 הפילהרמוניות שבתיזמורות הטובות על ניצח ומאז ,1971ב־ לשוודיה,
 הלונדונית. הפילהרמונית התיזמורת של הקבוע מנצחה הוא אירופה. של

• •  אליזבת המלכה של הצעיר בנה אדוארד, שהנסיך בשעה בה •
 קימברידג', באוניברסיטת הלימודים לספסל חברים עם מתקוטט השנייה
 סטארק <קו שעשועים בשל דווקא הנודע אנדריו, הנסיך אחיו, מוכיח

 ששימש הצעיר, שלו. הצבאית לקריירה רציני יחס והאחרות),
 לעלות עתה מתכונן פוקלנד, במילחמת מסוקים בטייסת כטייס־מישנה

 התיכון. המיזרח מן לנמל־הבית תחזור כשזו בראזן, נושאת-המטוסים על
 בהטסת חודשים שישה בן בקורס ,23ה־ בן אנדריו, משתתף בינתיים

 סוערות לחופשות זקוק שהנסיך כן, אם פלא, זה אין המלכותי. הצי מסוקי
0 אינטנסיבי. כה שרות אחרי 9  8 בן ילד אנדרווד, ארל 0

 בחצר להנאתו משחק הוא שבו שהצעצוע ידע לא אלבאמה, מאוקספורד,
 של תמונה העיתונים באחד גילתה בארברה אמו חי. צעצוע הוא ביתו,

 לגור עברו מאז בנה, משחק שבו לצעצוע טיפות־מים כשתי הדומה פצצה,
 מיהרה בארברה הבית. שליד הנטוש במוסך מצא ושאותו הנוכחי, בבית

 פלשה וזו האמריקאי, הצבא של המיוחדת החבלנים יחידת את להזעיק
 12 בן העגול העצם את בזהירות והחרימה אנדרווד מישפחת של לחצרה

 אחרי ״פצצה״. באותיות־קידוש־לבנה: כתוב היה שעליו הקילוגרם,
 נס בררו רק לשווא. היתה לא הכתובת כי התברר, החבלנים של בדיקה

 השנייה. העולם מילחמת מימי שריד הפצצה, היום עד התפוצצה לא
• •  השנייה. העולם מילחמת הנ״ל, הפצצה לימי שמתגעגע מי יש •

 בחזית, חיילים בידור מה: ימי מימים נוהגו את ויחדש יחזור הופ בוב
 אותו יראו הפעם העולם. מילחמת בימי שעשה כפי הבית, מן רחוק

 הבדרנים צוות בלב־הים. אנייה על לבנון בדרום המוצבים חיילים
 האייק, ג׳וליה ואת שילדם ברוק את יכלול אליו שייתלווה

 לפני הופיע ,80 בן היום שהוא הופ, ארצות־הברית. של מלכת־היופי
 .1972 בחג־המולד בוייט־נאם החיילים ולפני ,1941 ב־ כוחות־הברית

• •  לשחקנים מזהב תפוחים המחלקת בהוליווד, הנשים עיתונות •
 מארגרט אן לשחקניות השנה להעניקם בחרה פעולה, עימה המשתפים

 לפרס אן־מארגרט זכתה מעטות שנים לפני רק סטנוויק. ובארברה
 יוחס רומה ודבר העיתונות, עם פעולה לשתף סירובה על החמוץ, התפוח

זהרה. בשנות לסטנוויק

המלכה ואש עו הנחו אבו למארגוט ש״ו הנחור חום האט: גי״ן שוה
 המלוכה לבית שייכת השתיים מבין מי ספק אין כי אם

 המלכה. היא השתיים מן מי ספק כל גם אין הבריטי,
 האירוע היה למראית־עין, ניגודי־האינטרסים ולמרות
 נציגת את לברך באה מארגרט הנסיכה בהחלט. מאושר

 שהצליחה ג׳יין־האט, שרה מלכת־היופי ממלכתה,
 את ובעיקר מאירופה, היפהפיות עמיתותיה את להביס

 היו הפעם אחריה. מאוד צמור שצעדה הצרפתיה,
החיצוניות המעלות את רק לא ובחנו זהירים השופטים

 המתמודדות. של האישיים התיקים את גם אלא הנדיבות,
 ביותר, היפות אחת שהיתה למשל, היוגוסלבית, העלמה

 תכולות, ועיניים כהה שיער בעלת ,24 בת סטודנטית
 אם — הצטלמה כי שהתגלה משום התואר את הפסידה

לעורה. כסות ללא — בהסתר כי
 כשנשאלה היטב. מחונכת דוגמנית היא בריטניה גברת

 מיס־ לכתר הנילווה הכספי בפרס לעשות בדעתה מה
לבעלי.״ כנדוניה אותו ״אשמור מייד: ענתה עולם,

הקונקורנציה את לברוע איך קנדי: טדי
 להביא מאשר מחט, של קוף דרך גמל להעביר יותר שקל החושבים אנשים יש

 שהרצה קנדי, טד הסנאטור התלוצץ כך קולג:" באפטיסט לליברטי ־נדי
 פולוול. ג׳רי הרוחני אויבו על־ידי שנוסד בבית־הספר, סטודנטים 5000 י

 באחת חבר־כבוד של כרטיס לו שנישלח אחרי בטעות, הסנאטור הוזמן :שה,
המוסד. של ורות
 כי באי־רצון הודה פולוול להשיבו. היה אי־אפשר המעשה שנעשה שאחרי ולא

אותם לגרור ״אצליח הבטיח: מייד אך האישי, בקיסמו סטודנטים כמה סחף י

 גבור: זא־זא
 שנעה ישנם נעלים

אחת! דק יש א8א אנל
 ההונגריה הכוכבת גאבור, זא־זא
 שיבעת בן העבר בעלת הלוהטת,
״אפל יחסים עתה מנהלת הבעלים,

 הגרמני נסיך־הכתר עם בלבד" טוניים
 צריך ״מי אלהאלט. פון פרדריק
 צריך אולי שואלת. היא גברים?״

 פראג־ שאת-בתה, בחשבון לקחת
 מחבקת היא שאותה הילטון, צ׳סקה
לבד. עשתה לא בתמונה,

 שרק גאבור הגברת שכחה אולי או
 אחרות דעות לה היו שנים כמה לפני

 1961 בשנת פירסמה כאשר בנושא?
 הקדישה שלה, האוטוביוגרפיה את

 שהיו הגברים שורת לכל חשוב מקום
 לכמה שגרמה עובדה בחייה. מעורבים

הסר בעולם הגבריים הפארטנרים מן
 לסרטים מעטה. לא מבוכה טים

 מעטה חשיבות הקדישה שעשתה
 נולדה גאבור מזה: וחוץ ביותר.

 למיס ונבחרה 191 ב־ס בהונגריה
.1936ב־ הונגריה
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