
★ אמא אח עוזב חאציד מאת;
סבאסטיאן מיוהן מס תביעות

הצעירים המיליונרים ★ באר
 ראש־ממשלת תאצד, מארגרט של בנה תאציר, מארק
 ברחוב מושבו ממקום עובר הוא מגוריו. מקום שינוי על הודיע בריטניה,
 גרמו, שעסקיו משום וזאת לארצות־הברית, אמו, בית ליד דאונינג,
 גם מוותר הוא כי הודיע )31( הצעיר תאצ׳ר לאמו. עוגמת־נפש לרעתו,

 בן שערורייתי בחוזה שזכה למלט, בינלאומי במיפעל לעבוד חוזהו על
 שנמתחה אחרי בעומן, אוניברסיטאי מרכז לבניית דולר מיליון 450
 תאצ׳ר זה. חוזה להשיג כדי אמו של במוניטין השתמש כי ביקורת עליו
 מכוניות חברת עם דולר, מיליון 67 של יותר, צנוע חוזה העדיף כי טען

 בת סורפטול, קארן לעתיד, לרעייתו יתרה וקירבה בריטית
• מטכסאס מיליארדרים •  ובסך הגדול בפרס זכתה ברניאן לורה •

 כשזימרה בטוקיו, שנערך 13ה־ המוסיקה בפסטיבל דולר אלף 13 של
 טיפוחיו בת זאדורה, פיה של בחלקה נפל השני הפרס המזל. בת את
 חלומות ששרה ריקלים, משולם היורד הישראלי המיליונר של

• למענך על השלישי בפרס זכה הילת מארק ואילו פרועים, • • 
 המנצח מישרת את קיבל אבאדו קלאודיו לנדוד. ממשיכים המנצחים

• מאזל לורין תחת בווינה, האופרה בית של הקבוע •  הכושי החבר •
 סדאר־סנגור, ליאוסולד המשורר הוא הצרפתית באקדמיה הראשון

 שארץ מאז ,1981 עד נשיא בתפקיד שימש סנגור סנגל. נשיא שהיה
 זמנו את מחלק הוא שפרש מאז .1960ב־ מצרפת עצמאותה את קיבלה זו

 שיריו ספר אפריקאית. תרבות על מרצה הוא ונורמנדיה. מולדתו בין
 ועדיין 77 בן הוא היום .1948ב־ כבר אור ראה צללים, שירי הראשון,

• שיבטו ובשפת באנגלית בצרפתית, שירה כותב •  מישרד פקיד •
 הפילהרמונית לחברה מיכתב־תביעה שלח בהונג־קונג מס־הכנסה

 מאת יצירות שכללו קונצרטים על מיסיס תובע הוא שבו בהונג־קונג,
 לבדוק שכח הוא במס. חייבים שהקומפוזיטורים בהנחה וסן־סאנס, באך
• חיים עדיין הנישומים אם •  מצא צעירים מיליונרים אחרי בחיפוש •

 ברט ביותר: הצעירים הגדולים ששת את (״אוצר״) פורצ׳ן העיתון
 של במחיר שיכמיות־כותנה קנה מהארווארד, כלכלן ),30( ג׳ינסון

 האוניברסיטה, שבשם הראשונה האות את עליהן הדפיס אחת, כל דולר
 בין הכדורגל במישחק אחת, כל דולר וחצי 2 של במחיר אותן ומכר

 לייסד כרי דולר 1500 מסבתו לווה הוא והארווארד. ייל אוניברסיטות
 הכנסותיו הגיעו והשנה זה, מסוג שיכמיות לייצור הראשון המיפעל את

 בשנת פתח )29( שלזינגר דייוויד דולר; מיליון 15ל־ משיכמיות
 הרווח והיום בהנחה, משומשים ספרים למכירת חנות בפילדלפיה 1973

 שרון בשנה; דולר מיליון 10ל־ מגיע כאלה מרשת־חנויות שלו השנתי
 הגיינס בהלת בשם משקה־בריאות המציאו רזברט ובעלה )27( קור
 עם יחד המשקה אותו את משווקים הם והיום שורש״הנעורים), שם (על
בשנה. דולר מיליון 20 של ברווח דומים משקאות תישעה עוד

האושו חוא חששו :ווסל וח״ו׳ אונאסיס כריסטינה
 אונאסיס בריסטינה אמרו ואורז שושנים גרגירי־פטל, של מטר תחת
 בקאתדרלה שנערך דתי, בטקס־נישואין זה היה כן: לזה: זה רוסל ותיירי

 אם ללב נוגע היה המעמד כי העידו הנוכחים כל בפאריס. היוונית־אורתודוכסית
העשירה. היורשת של חייה בתולדות מסוגו השלישי הטקס זה היה כי

 לתיאו פיאף ארית נישאה כאן מקום. בכל ריחפו הרומנטיים הזיכרונות
 גם עיר־האורות. שירעה ביותר הפאתטיים מטיקסי־הנישואין באחד סאראפו

 לה באין החרש, בעלה ביד היטב אחזה כשכריסטינה הדמעות, נעדרו לא זה מטקס
 החיים. בין אינם כבר אחיה וגם אריסטיטל אביה גם — מישפחתיים שושבינים

והכלה. החתן שמות חרוטים שעליה קופסת־כסף שי: קיבל לחתונה שבא אורח כל
 עם לבלות כריסטינה נהגה שם מקסימיס, במיסעדה נערכה החתונה סעודת

 לפחות. שנים עשר לפני בעלה, את לראשונה פגשה גם ושם מזומנות, לעתים אביה
 חוט־כסף. של ק״ם 20ו־ פנינים 4000 יהלומים, 15000 שזורים היו הכלה בשימלת

באושר. הוא האמיתי העושר כי והודיע הכספי, לעניין התייחס לא הצעיר הזוג אבל

 אנדוס: אווסורה
 (ישווקי1

 נמקום ילדים
נדים !(ישחק■

 אורסולה את להאשים קשה
 קאריירה שהחמיצה בכך אנדרם

 ולאם לעקרת־בית והפכה שקספירית
 נראית היא ,47 בגיל היום, עת. בטרם
 לדעתה, מאי־פעם. יותר וזוהרת שלווה

 את שהחליפה בעובדה הסוד טמון
 במישחקים המפרכים חיי־המישחק

 בנה עם מישחקים — אחר מסוג
 הדומה בהיר־שיער ילד דימטרי,

 לאורסולה להוריו: -מים טיפות כשתי
שני. מצד המלין ולהארי אחד מצד

 שינויים הכניסה אנדרס גברת
 דימטרי, שנולד מאז בחייה חשובים

 נעלמה היא ראשית, שנים. שלוש לפני
 אחת מאפיזודה ולבד הבד, מן לחלוטין

 בטלוויזיה, האהבה בספינת קטנה
 במשך המצלמה לפני הופיעה לא היא
 כל על האחרונות. השנים שלוש כל

 מפתים תסריטים עם אליה שפנו פניה
 שהיא ענתה, מבוקשים ובימאים

 יותר ועוד הקולנוע את מאוד אוהבת
 את אבל — שלה הקאריירה את

 דומה הודעה יותר. אוהבת היא דימטרי
 בעשור וידידה בנה לאבי גם מסרה

 נפרדה שממנו המלין, הארי האחרון,
 העובדה האם צער. ובלי שערוריה בלי

 על מעידה בהוליווד להתגורר שחזרה
 ״לא לריצפת־האולפנים? געגועים

 ״אולי אורסולה. אומרת עתה,״ לעת
גדול.״ יותר יהיה כשדימטרי

 ואגנו חבוט
 באוווס: וסטבאנ■

 הניחומיס תקוכת אחו׳
נישואיו? טבעת תבוא

 אוהבי לכל נהדרת סצינה תהיה זו
 הקטן: המסך של הרומנטיות הסדרות

 לפי הנשואים יפהפיים, אלמנים שני
 גם בברית־הנישואין יבואו התסריט,

 מדובר מזה? מרגש דבר היש במציאות.
 ורוברט )44( פאוורם בסטפאני

 (בתמונה ואשתו הארט ),53( ואגנר
 לפני איבד מהם אחד שכל למעלה),
 את — ואגנר יקירו. את שנתיים

 למטה), (בתמונה ווד נאטלי אשתו
 וסטפאני, מוזרה, טביעה בתאונת
 שגווע הולדן, ויליאם את שאיבדה
 כולם מצפים למעשה, מאז, בסרטן.

 עד אבל יתאחדו, האלמנים ששני לכך
 ידידים בגדר השניים נשארו עתה

 פינותיהם שאת לעבודה, ושותפים
 אחרים. עם מחלקים הם הפרטיות

 שונה השניים של המישפחתי המצב
 בנות שלוש יש לוואגנר — במיקצת

 )19( קייט לנאטלי, מנישואיו
 ואילו ),91 וקדרטני )13( נאטאשה

 באופן הפכה ילדים, לה שאין סטפאני,
 לכומר השלוש, של למטפלת טיבעי
 ומי לסוכנת־בית למבשלת, מוודה,

 הליך רק איפוא נשאר עוד. מה יודע
בהפיאנד. עצוב סיפור לסיים כרי אחד,

ז
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