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 בעיצומם׳ עתה שנמצא מיטיאן, פרנסואה הנשיא
 שם בבית, והן האירופית בזירה הן חריפים, מאבקים של

 יכול שלו, הקיצוץ תוכניות נגד המתכת פועלי מפגינים
 ידוע הנשיא אפסילון. החדש, בכלבו רק להתנחם עתה

 כלב ניל, עם להצטלם נהג שנים ובמשך כלבים כאוהב
 שלו, הכפר לבית לאחרונה הועבר אשר שחור, לאברדור

חדש כלב במתנה קיבל בינתיים בציד. עוסק הוא שם

 במזגו כנראה המתאים אפסילון, בשם שווייץ, מממשלת
 שעות רב את לבלות צריך הוא שבהם הטרקלינים לרוח
 לאחרונה וגרם ושובב, צעיר עדיין שאפסילון אלא היום.
 ונבח האורחים על קיפץ כאשר משעשעות, תקריות כמה

 ובין הנשיא בין ונכנס הכבוד ליגיון אות חלוקת בטקס
 המכובדים את לברד צריד היה הנשיא כאשר המיקרופון,

זכויות. יש לכלבים גם בדמוקרטיה כי החדשים.

 ויוון דנמארק של המלוכה בתי
 בדמות כוח, בתוספת לאחרונה התברכו

 זו תיאודורה. בשם צעירה נסיכה
 קונס* הגולה, יוון מלך של בתם

 אנה־מריה ורעייתו טאנטין,
 הבכירה, בתם אחרי שנים 19 שנולדה

 מאז השתנו דברים הרבה אלססיה.
 נולדה הבכירה המישפחה. בתולדות
 עדיין שהתה כשהמישפחה בקורפו,

 נולדה הצעירה ואילו יוונית, קרקע על
 עוד מפרידים השתיים בין בלונדון,

 רבים היו האמת, ולמען אחים שני
 של בהעזרתה שראו הגבוהה בחברה

 דווקא לעולם ילד להביא אנה־מאריה
 הרי למדי. . מוזר עניין עכשיו,

 הוא שלהם, הצעיר הבן ניקולאם,
 לא המלכה אבל כיום. 13 בן כבר

 מכריזה היא וכיום כלל, נרתעה
 המעירה האור קרן היא שתיאודורה

 מאז ובעלה, היא התברכו שבה ביותר
.1964 בשנת נישואיהם

2431 הזה העולם

ואלכסיה: תיאווווה
הכתו ■הלומי

בצוות לנשיא חוש ו1ש גיטואן: אפסילון

 נסלח מווע ■6■ שוב נישאת אסלאנו נויט
 ריונידוב של האוש תנינסס אח המינוגה

אויפוסי מתסביו שבל גתאוה ציה האם *
 שוברי מוסיקליים מחזות שכתב המלחין וובר, לויד אניייו

 וחתולים אוויטה הפסים, וכתונת יוסף עליון, כוכב ישו כמו קופות
 חדש למחזמר בכורה ערך הוא מקורית. בצורה 36ה־ הולדתו יום את חגג

 שרה בשם לשעבר לרקדנית נישא הוא אכספרס, סארלייט בשם
 המלכה בפני כלתו את להציג ההזדמנות באותה זכה אף והוא ביייטמן
• הבכורה בהצגת שנכחה השניה, אליזבת •  אקלאנד בריט •

 שנים כמה במשך סלרס פיטר של רעייתו שהיתה אחרי שוב. נישאת
 רוד הזמר עם טובות שנים כמה וחיה )1969 בשנת נפרדו (הם

 באנגליה, המתגוררת השוודית, הקולנוע שחקנית החליטה סטיוארט,
 מתופף הוא הפעם זוגה בן המכריע. הצעד את שוב לעשות הזמן שהגיע

 בת כיום היא עצמה הגברת מקדונל. גייס בשם קצב, בלהקת 23 בן
41 • •  הראשונה, בפעם השנה, זכתה נורמאן גיסי האופרה זמרת •

 אולם בניו־יורק. מטרופוליטן היוקרתי האופרה בית קרשי על להופיע
 מצאה כבר היא שם, שלה הבכורה הופעת על המסך שעלה לפני עוד

 מיליון 15 בסר נזיקין תביעת הגישה כאשר בעיר, נוסף עיסוק לעצמה
 שלה פיראטיות הקלטות משווקת אשר תקליטים חברת נגד דולר

 טייפ מר בשם וחנות טאון בשם שחברה טוענת היא בסיטונות.
 של חיות בהופעות נעשו אשר הקלטות, של שלם אוסף משווקות

• דיווה? הסרט את זוכרים רשותה. וללא הזמרת, •  יורי •
 וחבר במוסקווה טאגאנקה תיאטרון מנהל לשעבר ליובימוב,

 גלותו ממקום התבשר ,1946 מאז הסובייטית הקומוניסטית המיפלגה
 אחרי ימים עשרה האדום, הפינקס את ממנו נטלה שהמיפלגה בלונדון,

 מבין ,אני ליובימוב: תגובת בתיאטרון. הרישמית ממישרתו פוטר שהוא
 להתאחד הצדדים שני יכולים מצדי, שמאל. וצד ימין צד יש שלמיפלגה

• לעזאזל״ יחד וללכת •  אשר גווארה צ׳ה של חדשה ביוגראפיה •
 קצרת חולה כ,היסטרי, אותו מציגה בארצות״הברית, לאחרונה התפרסמה

 הואשם קאנטור ג׳יי הביוגראפיה מחבר אדיפוס.' מתסביך וסובל
 האיש, של חייו קורות את לכתוב שבמקום גווארה של חסידיו על־ידי

• דמיוני רומן מלבו בדה #  בסוד לשמור מתעקש ללוש קלוד #
 לסין שנסע לפני לצלם. כבר שגמר החדש, סירטו תוכן את מוחלט

 הוא ואשה, גבר את בפקינג נבחרים קהל בפני להציג כדי העממית,
 סרט על פרט שום ידליפו שלא ההפקה אל המקורבים כל את השביע

 והשחקנים החיים יחי זה הסרט ששם הוא לעיתונות שנמסר מה כל זה.
 ז׳אן־לואי ראמסלינג, שארלוט סיקולי, מישל הם בו הראשיים

 הקולנוע שחקן — בואי ואוולין אזנבור שארל טרינטיניאן,
 שגעונותיו. לאוסף וחריג חדש מיבצע הוסיף מ־אסר קלוד הצרפתי
 צריך זה? מה יענים. במירוץ השתתף בדרום־אפריקה, האחרון בביקורו

 כמה של מרחק גבן על ולדהור הללו, הענקיות הציפורים אחת על לרכב
 כאשר לשניה, קילומטר 60 של למהירות מגיעות כשהן מטרים, מאות

 שלא שחשש מאחר היען. של הכנפיים הם הרוכב של היחידי המאחז
 כך אחר הציג שאותו המיבצע את לצלם בראסר ביקש לו, יאמינו

• הצרפתית בטלוויזיה •  ענק להצגות מומחה שהפך חוסיין, רובד •
 בץ העלה ואשר הוליווד, של הפאר לסרטי בימתית הקבלה מעין שהן

 ישו, חיי ואת החיים עלובי את רבלה, חיי את זה, בסגנון בעבר, היתר
 נפוליאון. צנוע: בנושא אימתנית הפקה עוד הבאה העונה לקראת מכין

 העיבוד את מייעד הוא שלה ,1985 עונת על חושב כבר הוא בו־זמנית
 על יריעה רחב סיפור מאליו, אנייה של האדם למצב הבימתי

 דמוי באולם מועלות הללו ההצגות כל בסין. האזרחים מילחמת
• בפאריס הספורט ארמון הוא הלא אליהו, יד איצטדיון •  האירוע •

 לילי של המופלא הסיפור הוא פאריס את ביותר המסקרן הבימתי
 בהצגת שמדובר נמסר זה, מה בדיוק עדיין יודע אינו איש פאסיון.

 מושבים, 3000 של קיבולת בעל אולם בפני תועלה אשר גדולה, ראווה
 שאף ביביה, הזמרת על־ידי נכתבו לאופרה והמוסיקה הליברטו

דסארדיה. ז׳ראר יככב כשלצידה הראשי, בתפקיד תופיע


