
רצה שוב הסבתא ויל: סימון
 ללא היא ואורליאן) יהודית נכדיה, שני עם למעלה (בתמונהדייל סימון

 עוסקת ועדייו עסקה שהיא למרות וזאת בצרפת, ביותר הפופולרית האשה ספק
 מן מעט לא אחר. דבר מכל יותר ההמונים חיבת את ששוחק מיקצוע בפוליטיקה,

 בגלוי דיעותיה את האומרת באשה שלה, הדימוי בשל היא לה, שרוכשים החיבה
 ברשימה עמה המשתתפים את חייבה למשל, כך אחד. מאף תכתיבים מקבלת ואינה

 לא המיפלגה תקציב אם מכיסם, לתרום האירופי, לפרלמנט הנערכות לבחירות
 לא היא זאת, עם דולר. אלף 12מ״ יותר מהם אחד לכל לעלות עלול וזה יספיק,
 זה כל ועם למעלה, התמונה לראיה מסורה. מישפחה אשת שהיא להזכיר שוכחת
אחד. עם בנות הן הגברות ששתי להזכיר גם צריך גולדה, את קצת לכם מזכיר

★ המוחרם וינדנבו* אודו  ביותו
עבודה מחבש בונשט״ו קאול

• •  מיוחד בכבוד זכה לינדנברג אודו הגרמני הרוק זמר •
 והן נולד, שבה המערבית, בגרמניה הן לאחרונה מוחרם הוא במינו:

 ברגע לו הודיעו כאשר במיזרח, החלו במיצווה המיזרחית. בגרמניה
 זאת יתבטל. רבה, בקפידה עבורו אורגן אשר הופעות שסיבוב האחרון,

 אנטי־מילחמתי מסר שלו בשירים יש כי מצאו שם שהשילטונות משום
 הופיע כאשר צעירים, באלפי זה מסר שעורר וההתלהבות מוגזם,

 אצל אדומה נורה הדליקה חודשים, כמה לפני במיזרח־ברלין, לינדנברג
 משום הפעם בטלוויזיה, לשידור משיריו אחד נאסר במערב הצנזורים.
 מן חלק של הדתיים ברגשות פוגע הוא שם. המנהלים שלדיברי

• האוכלוסיה •  זמן לפני מביך למצב נקלע הבריטי שירות־השידור •
 המאזינים בפני הוצגה אשר מאירלנד, פולקלור להקת אירח כאשר קצר,

 הסמיקו במקום האיריים העובדים מן כמה הון. מה פוג המקורי בשמה
 נשאלו כאשר עדיין. ידועה לא הסיבה מבושה, או מזעם השם, למשמע

 יכול הלהקה שם חופשי, שבתרגום הסבירו לחץ־הדם את להם העלה מה
• מאחור" לי ״שק להיות •  שנים 15 לפני שהיה מי דבריי, רג׳ים +
 נגד פועל כשהוא בוליביה בהרי נלכד אשר מסוכן, מהפכן בחזקת עדיין

 בזמנו שוחרר גווארה, צ׳ה של מושבע חסיד ונחשב שם, השילטונות
 להיות הפך בינתיים לצרפת. וחזר הדרום־אמריקאי הכלא מן בקושי רק

 אפילו לו יש ובקרוב המימסד, מן בלתי־נפרד חלק להפליא, מהוגן איש
 בידיו להפקיד מתכנן מיטראן הנשיא שר. של למעמד להעפיל סיכוי

• זכויות-האדם שעניינו חדש מישרד •  סיסייה, מארי־סראנם •
 מעבר בסרט גברים של דמיונם את ששילהבה הלוהטת היפהפיה
 ראשון צעד עשתה אבל שלה, המיקצוע מן אומנם פרשה לא לחצות,
 מפרי ראשון רומן בצרפת לאור יצא לאחרונה חדשה. קאריירה לקראת

 הגרלה ,15 בת מתבגרת נערה על סיפור זהו המושל. נשף בשם עטה,
 המאה של 50ה־ בשנות החדשה, בקלדוניה קנאי, ואב יפהפיה אם בצל

 קולנועי, מזוהר ספרות למבקרי שיש הטבעית ההסתייגות למרות שלנו.
 יפה שכל שחושב מי לכל לקח ביותר. חמה בקבלת״פנים הספר זכה

• טיפשה להיות צריכה •  של היהודי העיתונאי ברנשטיין, קארל •
 פרשת של החשיפה פרשת מגיבורי ואחד לשעבר, פוסט וושינגטון
 גולמה שדמותו ברנשטיין, עבודה. ללא עתה נותר בעיתונות, ווטרגייט

 האחרונה בשנה היה הופמן, דאסטין על־ידי הנשיא אנשי כל בסרט
 בוושינגטון, איי״בי־סי הטלוויזיה רשת של למחלקת־החדשות אחראי

 למובטל לדאוג צורך אין אבל לשנה. דולר 150.000 היתה ומשכורתו
 בסכומי מסתכמות שכתב והמאמרים הספרים מן הכנסותיו הזה. הטרי
 .אולי תלוי: בלתי להיות עתה מעדיף שהוא מסביר עצמו והוא עתק,

 אכין או מסויימת טלוויזיה תוכנית לעריכת אתמסר אולי ספר, אכתוב
• שלי" והחשק שלי הקצב לפי אבל לעיתונות, כתבות • •

המלחמה קדבגות על האבל הוא בנד אליזבת: המלבה
צרפת, ונשיא כבד, היה הזר במילחמה. האימפריה לאירופה בנות־הברית לפלישת שנה 40 במלאות

בעל מתבוננים הצד מן כאשר יד הושיט מיטראן, באייה לעיר בריטניה של 2ה־ אליזבת המלכה באה
דניאל. הנשיא, של ורעייתו אדינבורג דוכס המלכה, חיילי של קיברם על זר להניח כדי שבצרפת,

פריק: ג>אני
 חמה נשיקה

 מאנגלבוט
הומבודינק

 התמונה שבמרכז המנושקת
 בשם צעירה קאונטרי זמרת היא

 לאחרונה ,שזכתהפריק ג׳אני
 המכונה גיטרה, בצורת בפרס
 שמוענק פרס הכובע, מה משום

ביו הבולטת הקאונטרי לזמרת
המאו הצעירה השנה. של תר

 ארוכה לסידרה המצטרפת שרת,
 בשנים שזכו אחרים זמרים של

בבר זוכה זה, בתואר קודמות
 הפופ זמר של הלבביות כות

 אנגלברט הוותיק, הבריטי
 הוא גם אשר הומפרדינק,

 כפר לפזמוני לאחרונה מתמסר
מש נמצא (הוא אמריקאיים,

 האמריקאי הזמר ומן מאלה)
 לו שיש שפארד, ג׳יי טי׳
 זה. מוסיקלי בסגנון ותק כבר

בוא בשם בעיירה נערך הטקס
קליפורניה. במדינת פארק, נה
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