
משתעשעות המלכות באו־אצ״: ונארה

המאטאדוו באחורי הפו ניקמת אודוה: פאקו
 סאקו בעולם, ביותר המהוללים המאטאדורים אחד מאדריד: של בזירה קרה זה

 החיה על להנחית התכונן הוא הפר. הרגזת של האכזרי בפולחן השתעשע אוז׳דה
 את והפתיעה לפתע הסתובבה כשהיא האחרונה, מכת־המוות את הפצועה

 לתוך הישר, אדירה, קרניים בנגיחת הבטוח, ניצחונו את המרקד המאטאדור,
 ומוכה פצוע וחצי מטר של במרחק העפר על זרוק עצמו את מצא אוז׳דה אחוריו.
 צרפת, שבדרום בנים, הנערכת השנתית בקורידה להופיע שהתכונן אוז׳דה, בהלם.
 מפורסם מאטאדור למלא הזדרז מקומו את אך רב, זמן עוד הזירה מן להיעדר ייאלץ

בלוחמי־השוורים. הגדולים אחד קורדובס, אל — פחות לא

המלכים במישחק
 הגדול האולימפי היריד לקראת מואץ בהילוך מתכוננת שלוס־אנג׳לס בעוד
 לגבולות מחוץ שלהם חופשת״הקיץ את לערוך מתכוננים מתושביה ורבים |עולם,

 מתכוננת הסואן, ההמון מן הרחק המירקע, מעל במישחקים לחזות ומעדיפים עיר1
 הפעם יוניברס. מיס בחירת שונה: מסוג עולמי לאירוע אחרת אמריקאית |יר

 בעוד קצות־תבל. מכל למיאמי שהגיעו מהממות, יפהפיות 83 התואר על !תחרות
 הזה פלורידה(העולם של הקופחת השמש מן נמנעת שוודיה של היופי נמלכת

 אמבט את זו, בתמונה הנראות גרמניה, ומיס איטליה מיס מאריכות )27.6.8|
 מתבוננת כך השכל. את מחדדות בזמן ובו היופי את מטפחות כשהן שלהן, מש2

 ביריבתה והשיער העין חומת איטליה, של היופי מלכת באראצ׳י, *מאלה
השודמת. לוח על שלה הבטוח ובמהלך ברקס, בריגיטה |גרמניה,

שניפסל נהג של מתוסכל מבט בלמנורו: בול
 עצב ורווי מתוסכל מבט שולח (במרכז)בלמונדו סול

 המירוץ של המירוצים מסלול — נפשו משאת לעבר
 נוהג שם, להיות צריך היה הוא במונטה־קרלו. הגדול

 מתבונן עצמו את מצא זאת ותחת 3 פורמולה במכונית
 שונות תקלות על להתגבר מאמציו כל היציע. מן במירוץ
בתוהו עלו מכוניתו, במנוע שהתגלו טכניות, וטעויות

 ניסו לשווא שלו. הצוות חברי עם יחד למירוץ, נפסל והוא
 מעייניו שכל פול, הבאה.״ ״בהזדמנות לנחמו: חברים
 מסלול־המירוצים, על עילאית מיקצועיות להפגנת נתונים

 סטםאני, הנסיכה חברתו, את וסחף-בעצבותו מדוכא היה
 בולט באופן זועם שנראה אחיה, אלברט, הנסיר ואת

ידיים). ופוכר אוזניות חובש (משמאל:

 המיטבח אשפי ★ הרבו דנית חוזים החור ,,נעו׳
 אחת תו ער הגדור המידוץ ★ רמיצעד־הנווטות

בבוית־המועצות* רהתגוש מונים מדוע ★
 שהיה מי על־ידי הלבן הבית מן שגורשו החוף נערי

 אליו חוזרים רוט, ג׳יימם לענייני־פנים, המדינה מזכיר
 ארצות־הברית, של יום־העצמאות ביולי, 4וד לחגיגות
 כך על הודיע קלארק ויליאם ווט של יורשו רב. ובכבוד
 להופעתה משכה הידועה הזמר קבוצת חגיגית.

 מה מעריצים, אלפי מאות '81 ו־ '80 בשנת בוושינגטון
 הביאה שהלהקה טען הוא ווט. בעיני כלל חן נשא שלא

 של החגיגיות, את וקילקלה רצויים לא יסודות בכנפיה
 בישנה הלבן הבית העדיף החוף נערי תחת הנעלה. המעמד
 בקאזינו קבע דרך המופיע זמר ניוטון, ויץ את שעברה

 רק וזאת האיסור, מן בו לחזור ניסה ווט כי אם בלאם־וגאס.
 דיבר, מייקל הנשיא, אשת רגן, ננסי של בהשפעתם

 היה כבר הנשיא, סגן בחט, וג׳ורג׳ הלבן הבית מנהל
 זה. ביום אחרת להופעה התחייבו והנערים מדי מאוחר
 ווט בינתיים שכן הלבן, בבית ווט ולא הם יהיו השגה
 יוכל לא מהם אחד הצער, למרבה כליל. מתפקידו הועבר

 בתאונת מזמן, לא שמת, וילסון, דנים זהו להופיע,
• מחרידה טביעה •  קארלוס. חואן ספרד, מלך •
 בה סיים לא מעולם אך הארווארד, באוניברסיטת שלמד

 דוקטור־ תוארי מקבלי רשימת בראש עומד לימודיו, את
 הלימודים שנת היפתח עם שונים, במיקצועות כבוד,

 כיותר והמיוחסת העתיקה, האוניברסיטה של 333וד
 1976ב־ שהכתרתו ,46ה־ בן קארלוס, בארצות־הברית.

 של תואר קיבל לספרד, הדמוקרטיה החזרת את סימלה
 הנוספים המכובדים וברשימת למישפטים״ ״דוקטור־כבוד

 המוסיקאי ירושלים: עיריית ראש קולק. טדי גם נמצאים
 פוליצר, פרס כלת ההיסטוריונית, גודמן: בני

 סיר לכלכלה נובל פרס בעל טובמן: בארברה
 בפסיכולוגיה, נובל פרס וחתן לואים; ארתור ויליאם

• האקסלי סילדינג אנדריו סיר •  חמישה־עשר •
 200 של תרומה הרימו בעולם הידועים מן מיטבח אשפי
 11 בת ארוחה של תוצאה למיצעו״הפרוטות, דולר אלף
 העורך קלייבירן, קרייג של לכבודו שנערכה מנות

 ניו־יורק הידוע האמריקאי העיתון של הגאסטרונומי
 אשף סרניי, סייר בידי אורגן הכספים איסוף טיימס.
 60 של אנין־הטעם זה, עיתון של הטור ומחבר צרפתי

 ששילמו במוזמנים והאיץ לשולחן משולחן שרץ הדקות,
 הנלהבים השבחים הכל״. ״לאכול לארוחה דולר 500

 לפול אם כי בצרפת למיסעדן דווקא לאו הוענקו ביותר
 בלואיזיאנה ק־־סול במיסעדת המיטבח אשף פרודהום,

• •  מסע ערך מאוהיו מגדל־עופות קייפר, דייוויד •
ימים 17 שנמשך לניריורק, מקליפורניה אופניים, על

 בניין ליד לו ציפה נלהב, אבל מצומצם, קהל שעות. וחמש
ט אמפייר  זה היה לא מאושר. היה 28ה״ בן והחוואי סטיי

 אישי ניצחון זה היה אבל האולימפיאדה, במיסגרת מסע
 את בלבד. אחת רגל בעל הוא 28ה־ בן קייפר כי מרשים,

 שעליו כשהאופנוע שנים, שמונה לפני איבד השניה רגלו
 מסעו את קייפר ערך 1980ב־ במכונית. התנגש רכב

 הפאסיפי. בחוף מילין 300 לאורך באופניים הראשון
 בין חמישה, פי גדול מרחק גמע יותר מאוחר שנתיים
 הצוות בין כאן. עד לכת הרחיק ועתה ומיאמי, בוסטון
 בטי אשתו, גם כלולה אנשים ששה והמונה אותו המלווה
• •  לכיתרו נוסף מינוי הוסיף מהטד! זובין המנצח •

 בפירנצה, מוסיקאלה מאגייו פסטיבל את ינהל הוא —
 מהטה הבאה. השנה מן החל רצופות, עונות שלוש במשך
 תיזמורת מנהל מוטי, מריקארדו זה נעלה תפקיד יירש

 במילאגו, סקאלה לה מנהל להיות שיעבור פילדלפיה,
 השנה נוהל בפירנצה המוסיקה פסטיבל .1985ב־ החל

• בדיו לוצ׳יאני המלחין על־ירי •  בתחרות •
 במונטריאול 17ה־ השנתית הבינלאומית המוסיקלית

 המקומות לשלושת סובייטים פסנתרנים שלושה הגיעו
 היתה 22ה־ בת סארנצבה אקאטרינה הראשונים:

 יורי דולר. 10,000 של הגדול לפרס השופטים בחירת
 ,22 בת היא גם קלימובה, וטאטיאנה 29 בן רוזום,

 בחוזי גם זוכים המנצחים והשלישי. השני במקומות זכו
• הכספי הגמול מן לבד ובניו־יורק, בקנדה הופעות • • 
 בשבוע החל להציג, עומרים שבפאריס, פומפידו במרכז

 בשחור־לבן, רישומים, 200מ־ יותר הכולל ענקי אוסף זה,
 כולל ,1983־1907 השנים בין שאגאל מארק שצייר

 במוסקווה היהודי לתיאטרון שהכין לתיפאורות רישומים
 הולדתו יום את לחגוג כדי זה כל .20ה־ שנות בתחילת

• שאגאל של 97ה־ •  החליטו סקוטורה יורשי •
 הברורות הסוציאליסטיות הנטיות אחרי המערב את לאמץ
 הקרוב ביקורו לקראת גיניאה. של המנוח לנשיא שהיו

 בצרפת, טראורה, דיארה הקולונל החדש, הנשיא של
 דאפו אוליכיה של הפירסום חברת את המדינה הזמינה

 תדמית להכין דאםו> מארסל המטוסים, יצרן של (בנו
ן מפאריס לאורח מחמיאה ו מ ו הי • •  הסובייטי •

 ההולך הגירושין לגל נוספת סיבה איבחן פראוודה
 הארוכים התורים — הסיבה בברית־המועצות. ומתעצם
 רגליהן, על רבות שעות לעמוד נאלצות הנשים בחנויות.
 הן וכאשר נפוחים ורידים מקבלות הן מכך כתוצאה
 בחברת בעליהן את מוצאות הן הביתה, מדי מאוחר חוזרות
בתור. לעמוד צריכות שלא כאלה
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