
 והחנון - התחתן שוינג הנו־ק הננו
 במכוניותיהם חיבר קאזיואג■ דנית
 קרינט ★ העיתונות צלמי שר

ויינולדס ברט אח הביס איסטווד
 הוא אישי: באקורד קונצרטים שנות 50 חגג שרינג הנריק הכנר •
 במונטה־קארלו. אזרחי בטקס נבינם, סדן נוי וולטרוד את לאשה נשא

 היא )42(וכלתו מכסיקו, של תרבותי כשגריר גם משמש )65(שרינג
 כמתנת־נישואין לו העניקה צרפת ממשלת ובלשנית. סופרת משוררת,

 הצעיר הזוג חגג הדבש שבוע ואת הצרפתי, הכבוד בליגיון קצין של אות
בינואר. 13ב־ האמן של קונצרט נערך שם במארריד,

 קארולין של נישואיהם נפתחו מוסיקלי פחות באקורד •
 מעמיתיו וכמה עיתונות צלם מטלר, אנדי קאזיראגי: וסטסאנו

 מוריץ סן שליד אתר־נופש סלרינה, למישטרת תלונה הגישו למיקצוע
 לדבריהם במכוניותיהם. חיבל שזה בטענה הטרי החתן נגד בשוויץ,
 לתוך אותה ונהג המכוניות לאחת נכנס שלו, הדבש ממישכן כשיצא
 לא אבל הנזק, עבור לשלם אמנם הבטיח קאזיראגי משכנותיה. שתים

אחוזה. בעלי של פריווילגיה כנראה, זו, גם התנצל.
 לנסיך אפריקני מסלול פותחת החדשה האזרחית השנה •

 יסייר מרס־אפריל בחודשים כי הודיע באקינגהאם ארמון ציארלם.
 בדרום• ,המשותף בשוק לפיתוח האיגוד כמנהל תפקידו בתוקף הנסיך,

 הדואגים לכל ובבוטוצאנה. בזאמביה בטאנזאניה, בזימבאבווה, אפריקה,
 של אשתו מרגיעה: הודעה הארמון פירסם ויליאם, הנסיך של לצמיחתו

זה. במסעו אותו תלווה לא דיאנה, הנסיכה הנסיך,
 קיגלי פירסום של סוף־השנה במישאל :83 משנת נוספים הבזקים •

 בשנה ארצות״הברית של הגדולים מפצחי־הקופה נבחרו האמריקאי
 ריינולד שברט היא המישאל מן ביותר הבולטת והמסקנה החולפת,

 בראש עמד ריינולדס איסטווד. לקלינט הרשימה בראש מקומו פינה
 למקום הפעם וצנח שנים. חמש זה ברציפות האמריקאים הקופה כוכבי

 של המפתיעה והתגלית סטאלונה סילבסטר עומדים לפניו הרביעי.
מרסי. אדי השנה,
 קנדי במרכז — מימון מחפשת הישראלית האופרה רק לא •

 למען כספים איסוף שמטרתו מיוחד, גאלה ערב נערך בוושינגטון
 דיפלומטיים, שגרירים שלושה עמדו הערב במרכז בוושינגטון. האופרה

 מן השגרירים טריו את שביצעו ומצרפת, מאוסטריה מבריטניה
וסאליבאן. גילברט של יולאנטה האופרטה

 נערי כשלהקת שנה לפני קיים. ריגן הנשיא הבטיח, רינן הנשיא
 אי־פעם אם עזרתו את הנשיא לה הבטיח בבית־הלבן, הופיעה החוף

 טבע הלהקה של המתופף וילסון, דניס השעה: הגיעה עתה לה. יזדקקו
 קשריו, את הפעיל הנשיא בים. להיקבר וביקש תאונת־צלילה בעת

 של שייטת, גבי מעל צבאי בטקס למצולות ירדה וילסון של וגופתו
האמריקאי. חיל־הים

 מייל דיילי של העיתונות צלמי הוכיחו טוב רצון של מחווה •
 הצלמים השנייה. אליזבט המלכה כלפי אכספרס ודיילי סאנדיי

 באחוזתה החדשה השנה תחילת את שבילתה המלוכה מישפחת אחר עקבו
 של הפרטיים לחייה פלישה זוהי כי התלוננה והמלכה שבסאנדרינגהאם

 המשיכו האחרים וכל פרשו,׳ הלאומיים העיתונים צלמי המישפחה.
מכך. להתפרנס וכמובן להפריע

19ה־ הגאה שר העוקים אחרון גירו: חואן
 הציירים אחד היה מידו חואן סיקאסו, סאבלו של רוח ובן ארצו בן

 היה הוא אמן. וחרט אורג קדר, פסל, גם אלא צייר רק ולא המאה. של הגדולים
 נער כמו וחדוות־היציאה מירצו על שומר כשהוא האחרון יומו עד ועבד 90 בן

צעיר.
 שלו, בדרכו הלך מוגדרים, ולסיגנונות לתיאוריות לאסכולות, התכחש חייו כל

מקוריות. על שמר תמיד אבל אחרת, לאופנה ופעם אחת לאופנה פעם הצטרף
 קרוב היה אחר״כך אימפרסיוניסט, מסויימת תקופה במשך היה בנעוריו

סרטון. אנדרה של הסוריאליסטים קבוצת עם נמנה וכמעט לראדאיסטים,
 ועד המיניאטורות מן החל ■וציוריו, משורר, של בעיניים העולם את ראה הוא

 צבעים של מדוייקת להגדרה רגיל בלתי כישרון על הצביעו הענקיות, לפרסקות
מותו. לפני ספורים ימים נכדו, מול בצילום: לו. ורק לו מיוחדות שהיו צורות ושל

ם 0*111111 ל ו ע ב

 המלוכה חצר לדבר, מה אין
 ברוח |;עם אל יורדת הבריטית

 הנסיך את ראו מאוד. טובה
 למעלה) (בתמונה צ׳ארלס,

 על לו מרוחה קצפת עוגת כאשר
 במהלך קרה זה החייכניים. פניו

 בפנימיית הנסיך שערך ביקור
בתמי מאנצ׳סטר, בעיר בנות
 מה לכן קודם לברר שכח מותו,

 כי ידע לא ולכן המקום, מינהגי
 אורח שכל מחייבת המסורת

 בסיגנון קרם, בעוגת שם יכובד
 מאק של האילמים הסרטים

 יורש של בואו לקראת סנט.
 במוסד, הגרלה נערכה העצר,
 קייטי בשם ז 5 בת ונערה

 בכבוד זכתה סלסייטר,
 המיוחד. השי את לאורח להעניק

 ההפתעה את קיבל הנסיך
 וביקש צחק אפילו בהבנה,
 את להסיר לו שתעזור מקייטי
 אבל פניו. מעל הקרם שכבת
 גילה הנסיך ממלווי אחד כאשר
 זכה הוא מדי, משועשעת חזות
 הפעם דומה, בעוגת־קרם מייד
 (תמונה עצמו צ׳ארלס מידי

 לחוש־ שגם ללמדכם משמאל).
גבולות. יש בריטי הומור
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