
שיעורי־בית מכינים הופמן:כו דאסטין
טסי)דאסטין  של במכוניתו עומד־ המחונן, האמריקאי השחקן הופמן, (טו

 את המקדימה בעולם, ביותר הגדול האופניים מירוץ פראנס. דה טור מנהל
 שיצלם סרט לקראת המירוץ, את מקרוב להכיר השחקן לומד כך המתחרים. שיירת
 הסרט: שם צ׳ימינו. שמיים) (שערימייקל הבימאי עם הבאה השנה של במירוץ

הזה. במירוץ המוביל לובש שאותה החולצה שהיא הצהובה", ״החולצה

- אליוט פייר **  תאומים של זוגות ושרה ח ו ו ט
סו של לווה 1: שוב שנד קלאוס הנסיך * נ

 מלכת־התאומים כנראה היא ,42 בת עוזרת־בית מורידה, גונזאלם מריה
 מה כל לדעתה, תאומים. זוג לעולם שהביאה העשירית הפעם זו כולו: עולם
 את ולהחשיך התריסים את להגיף הוא שניים־שניים ללדת כדי לעשות !!נחוץ

 התאומי הניסיון בעלת הגברת בזוגות. באים הם אחר־כך למיטה. כשנכנסים ובית
 .13 בגיל ילדה שלה הראשון התאומים זוג ואת תאומים, מצמד מחצית בעצמה ;יא
 הלכו בנותיה וכי תאומים, של מסורת הונהגה במישפחתה כי טוענת, ;יא

 זוגות עשרה היא גם ילדה אמה ואילו תאומים כבר יש מהן לשתיים — :עיקבותיה
• :אלה. •  גיימם של קורבנותיו נערי־החוף הופיעו זה, במדור שדווח כפי •
 של העצמאות ביום — בארצות־הברית פנים לענייני מזכיר־המדינה לשעבר יט,

 סחפו הפעם גם בעבר. על־ידו משם שסולקו אחרי הלבן, בבית ורצות־הברית
 סטאר, רינגו גם בא כשלעזרתם אוהדי־רוק, אלפי מאות כמה :התלהבותם

חוליו גם — האוזניים את ולרפד להרגיע וכדי הביטלס, מתופף 'שעבר
• *יגלסיאם •  של המעריצים אלפי עשרות התקבצו בטכסאס, הזמן, באותו •

 המצוייר וסטרן״, אנד ״קאנטרי אחר, מסוג מוסיקלי לאומי גיבור נלסון, ילי
 כוכב כשלצידו די־נור, זיקוקין בליווי שהופיע וארוך, אדמוני :זנב־סוס

• כריסטופרםון כרים פחות לא מלהיב והר, •  4ב־ צעדו בקליפורניה •
 במיצעד־מחאה מזדקנים, היפיס אלף 25 ארצות־הברית, של יום־העצמאות :יולי.
 17 בת נערה פלד;, בריגיט חגגה ובניו־יורק — שלום־העולם 'מען

 השניה האשה היתה היא נקניקיות. אכילת בתחרות ניצחונה את וקוני־איילנד,
 וחצי תשע לבלוע ושסיימה הוותק, שנות 28 בעלת זו, בתחרות אי־פעם !!ניצחה
 היטב מתובל שהיה האמריקאי, הלאומי במאכל הממולאות ענקיות, 'חמניות
 את בלעה היא בתחילה!" משחשבתי יותר רעבה ״הייתי לאומה: הודיעה :חרדל,

• דקות עשר בתוך והלחמניות ;נקנקיות •  את אמנים זוג חגגו אחרת בצורה •
 החבל את חתכו חשאי וטשינג מונטאנו לינדה ארה״ב: של העצמאות ום

 את סימל זה החבל כי וטענו שעברה, בשנה ביולי 4ה־ מאז לזה זה אותם !!קשר
 ואפילו ביחד ישנו ביחד, אכלו הם השנה שבמשך למרות שבחיים. ־,אתגרים
• גופני במגע מלבוא עצמם על אסרו הם — ביחד ;תקלחו •  אליוט פייר •
 אליזבת המלכה מידי כבוד של בתואר זכה קנדה, ממשלת ראש לשעבר !זרודו,

 של ״בן־לוויה לידידה: להעניק יכולה שהמלכה ביותר הגבוה התואר ?שנייה,
 תאציר מארגרט ראש־הממשלה, בהמלצת התואר את לו העניקה היא :בור".

• 65 על לעלות יכול אינו האלה הלוויה בני של ויספרם •  הספינות מיפגן •
 לאחרונה, נערך בהלת־הזהב ימי מאז קליפורניה בחופי שנראה ביותר ;גדול

 זהב במדליית שזכתה הספינה ובראשן — הסוגים מכל ספינות 26 של :שמשט
 השחקנית עם יחד דנבר, ג׳ון הזמר בידי הונהג — 1932 בשנת זולימפית
• באך •אתרין •  הנסיך חזר רישמיים מתפקידים הינזרות שנות שתי אחרי •
 בן הנסיך מלאה. ציבורית לפעילות מלכת־הולנד, ביאטרים, של בעלה ;;לאום,

 בשווייץ בסנטוריום ואושפז דיכאון התקפי של ארוכה משרשרת סבל 5 7 ז־
 כיועץ תפקידו את למלא חזר שהתאושש, אחרי היום, חודשים. כמה של 'תקופות

 פיתוח בשטח במיוחד היא הנסיך של התמחותו כידוע, לפיתוח. הקרן של ויוחד
• זקלאי •  באירופה ביותר והגדולים החגיגיים המוסיקליים האירועים אחד •

 על ניצח הוא האיטלקי, הנשיאות בארמון מאזל, לדרין ניצח שעליו קונצרט דה
 סנטה של והמקהלה התיזמורת בביצוע בטהובן, של התשיעית הסימפוניה :יצוע

 עלה המנגנים מיספר אורחים. 150ו־ פרטיני סאנדרו הנשיא לפני י׳יצ׳יליה,
• מבצעים 200 — הקהל גל •  חואן את בירך נפאל, מלך בירנדרה, •

 נדיר מגזע הדובים, נדירים. פאנדה דובי שני באמצעות ספרד, מלך ןאדלום,
 שציבעם הסינים, מהדובים קטנים והם ההימאליד״ ממרגלות מוצאם אדום, :!צבעו

 הם ומאז שנה, לפני בספרד ביקרו אישוואריה, ומלכתו, המלך :!חור־לבן.
הספרדית. המלכותית המישפחה עם הדוקים יחסי״ידידות וקיימים

ז

בשלם שיס1א .

 אם כי בקילומטרים, גדול מרחק נסע לא הוא הפעם
 פאולוס (״יוחנןקררל של 22ה־ המסע בתפיסה: גדול מרחק

 הביאו בעולם, ביותר המעופף האפיפיור ווייטילדז, השני")
 צוננת, היתה קבלת־הפנים הקלוויניסטים. ארץ לשווייץ,

 אמריקה, בדרום התקבל שבהן ולהתלהבות לחום יחסית
 שלוש של ההשלמה במיסגרת בתור, האחרונה שהיתה

השני פאולוס יוחנן עשה שאותם הקילומטרים אלף מאות

 עם ארוכות שיחות אחרי הפעם, הקדוש. לכס עלה מאז
 בפריבור. פאסטורלה של רגע תפס בז׳נווה, הכמורה צמרת
 מהרי נקניק וטעימת צוננים מי־אגם של בקבוק אחרי
 החביבים מאזיניו לפני בכיסאו האפיפיור לו ישב ז׳ירה,
 לרגע לו. להאזין שבאו צעירים אלף שנים־עשר — ביותר
 בילבול בעיקבות אולי ריכוז-או מתוך אולי עיניו: נעצמו

לאג. גיט בתעופה שמכנים מה—הביולוגי בשעון קטן

 שבאה־ סם
 :ראנגי וגיסיקה
המחתות מן יוצאים

 כשסם אתמול רק זה היה
 קפץ הסופר־מחזאי־שחקן, שפארד,

 ממנו למנוע וניסה צלם־עיתונות על
 השחקנית אהובתו, ואת אותו לצלם

 בין כשהרומן היה זה לאנג׳. ג׳סיקה
 חשב לפחות (כך בסוד נשמר השניים

 את הגישה טרם ואשתו שפארד),
שלה. הגירושין בקשת

 סרט השניים סיימו בינתיים
 והחליטו קאנטרי, בשם משותף,
 בהזדמנות ועדה עם קבל יחד, להופיע

 גם בלוס־אנג׳לס. הקרנתו של החגיגית
 הסודות, כל את בפומבי גילו לא עתה

 מצפה שג׳סיקה המאמינים יש כי
שפארד. של לתינוקו בקרוב
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