
הקצוות שני בער הנובע וגו: ווונאלד האוט ל׳
 הסנאטור הארט, גארי של אשתו הארט, לי ועשתה אמרה — הבעל למען הכל

 סמל שעליו כובע חבשה היא לנשיאות. הדמוקרטים מטעם מועמדות על שהתחרה
 והארט עזר לא החמור אבל בסו־פראנסיסקו, שנערכה לוועידה הדמוקרטית, המיפלגה

 על תחבולה בשום בוחל לא הוא גם — רגן רונאלד לנשיא אשר המירוץ. מן יצא
 מדד קנטאקי, של הלאומי שבפארק מאמות במערת שלו הבחירות בביקור הראש.
מקומי. חוואי של כובע לראשו

 ★ ברנשט״ן של אונוה חציר הסיליקון
״וו ויק׳  ממונים מסוגש אינו שו
ח ★ נשי נענ״ן הסחבו ■אנג אנו

 רפואי־קוסמטי כינוס הסתיים מזמן לא בעיצומה: הסיליקון מהפכת
 מן קמטים והעלמת נעורים לחידוש סיליקון זריקות הוצגו שבו בז׳נווה,
 הסיליקון הציל העולם של אחר בקצה והנד״ העור, מתיחות במקום הפנים
 ליאונרד המנצח של האחרונה ביצירתו המדובר שלמה. אופרה

 של התווים חמורים. מניזקי־מים שסבלה שקט, מקום ברנשטיץ,
 הצגת־הבכורה לאחר נשלחו המחבר, של ותיקונים הערות כולל האופרה,

 נועדה שם בוושינגטון, קנדי למרכז ממילאנו סקאלה בלה העולמית
 המרכז של המחודשת הפתיחה לרגל זה, בחודש 21 ב־ לביצוע האופרה

 צרות האופרה של התווים גם נשלחו זו אופרה תווי עם יחד המשופץ.
 ושנועדה ,1950 בשנת ברנשטיין שכתב האחת, המערכה בת בטאהיטי,

 התברר, התווים נארזו שבו הארגז כשנפתח הקונצרט. באותו להישמע
 או התווים את לפענח היה ואי־אפשר במים, ספוג היה המישלוח שכל

 סיליקון בעזרת מיוחד, בתהליך לזה. זה דבוקים שהיו הדפים, בין להפריד
 של הסיפריה משחזרי בידי עלה בדיו, פגע לא אך המים את שספג

 אותו היה המומחים צוות ברנשטיין. של המוסיקה את להציל הקונגרס
 בפירנצה, שהוצפה הלאומית הסיפריה בהצלת 1960 בשנת שעסק הצוות

• איטליה •  הוא אלמוניות: של שיא להשיג הצליח ג׳רסון מייקל •
 במשך שפם, בעל זקן איש של בתחפושת דאלאס, של הקניות במרכז הילך

 השניה התחנה היתה דאלאס לזהותו. יצליח שאיש מבלי דקות. 20
 הזה החודש במשך ג׳קסון האחים שעורכים לחוף מחוף במסע־הופעות

• •  נישואיה ביטול בדבר שמועה וכל מכל הכחיש הוואתיקן דובר •
 לפילים קארולין של נישואיה ממונאקו. קארולין הנסיכה של הקודמים

 לסטסאנו אזרחי בטקס בשנית נישאה והיא ,1980ב־ הסתיימו ז׳ונו
 הוואתיקן, השנה. ביוני 9ב־ בן לו וילדה 1983 בדצמבר 29ב־ קאסיראגי

• הנושא את לומד עדיין הדובר, טען כך •  שריידר, (האלוף)ריקי •
 של כפיות הטלוויזיונית הסידרה של והצעיר העשיר הגיבור את המשחק

 בימת על אן הנסיכה של מביקורה נבוך, לא כי אם נרגש, היה כסף,
 של הבכורה בהצגת שלה אמא את ״פגשתי הילס. בבוורלי שלו הצילומים

 אנשים שאלה חושב אני נחמדה. היתה באמת היא באנגליה. עוד האלוף
 שהכוכבון הראשונה הפעם זו אין אמר. מלכות,׳׳ של תארים בעלי רגילים,

 זולל בעודו בקאן, עיתונאים אותו ראיינו כאשר בשעתו, ורענן. עליז נראה
 שהסוכר כבר לך אמרו לא האם אותו: שאלו סוכר, הרבה עם תות־שדה

• אחת!' פעם רק חי אתה נורא, ״לא הילד: תשובת לבריאות? מזיק • • 
 ראש עם התכתבות שניהלה קנדה, מוויניפג, 10 בת ילדה דאלה, רובי

 נאלצה פונג׳אב, במדינת האלימות אודות גנדי, אינדירה הודו, ממשלת
 חמש, בן פעוט להצלת שנחלצה הילדה, גנרי. של בארצה ביקור לדחות

 תפרים לשלושה בעצמה נזקקה מכונית, על־ידי למוות נמחץ שכמעט
• בראשה •  בהערות הואשם אטלנטה, של ראש־העיר יאנג, אנדריו •

 המועמדת קינג־ביל, אלבידה כלפי שהשמיע חצופות, שוביניסטיות
 המנוח הכושי המנהיג של דודניתו ביל, הגברת לסנאט. עירו מטעם

 ההתמודדות, על לוותר ממנה ביקש שיאנג טענה לותר־קינג, מרטין
 טען אך זאת׳ שאמר בכך הודה יאנג למישפחתה. לדאוג שתוכל כרי

צחוק' מהם לעשות שאסור דברים יש כנראה ״אבל להתבדח, שהתכוון

 ונייח: הנס■!־
 - משחק נשהמלו

שבד! הוא
 השלישי רנייה הנסיך

 הוא לפחות כך לעבודה. יוצא
 להתחרות מתאמץ כשהוא נראה
 ושניים שלושים מאה בתוך

 מכל ובאו שהתקבצו גולפנים,
הבינ הגולף לתחרות קצות־תבל

 כיפת תחת הראשונה לאומית
 ומיקצו־ חובבים מונאקו. שמי
 אנשים ובעיקר שם, היו ענים
 טריבינו, מלי החל — יפים

 לאיסאו ועד האמריקאי, האלוף
היפאני. אוקי

השתע ימים חמישה במשך
 והכישרון הממון בעלי שעו

 על המשקיף אגל, הר במורדות
 האיזורים באחד מונאקו, פני

 ההקסאגון של ביותר היפים
 ספק: אין הצרפתית. שבריביירה

 האחו איזורי בין היפים אחד זהו
 אינו גם אך במים משופע בעולם.

 את לכך להוסיף אם חסר־שמש.
 הנסיכה של הנוצצת נוכחותם

 הפומבית בהופעתה קארולין,
 מר בלווית כאם, הראשונה

 ואת הילד, אבי קאסיראגי,
 בלמונדו, פול הנלהב השחקן

 הנצחית הנלהבת התומכת עם
 — סטפאני הנסיכה שלו,

 חברת של חסותה את והעיקר,
ממש אחד את המייצרת הנסי,
 בעולם, הטובים הברנדי קאות

לרצות? אדם יוכל עוד מה
 רנייה שהנסיך פלא לכן.אין

המל חסותו את לתת החליט
 ״ספורט המכונה לספורט כותית

בצר למעשה שנולד המלכים״,
 לאנגליה גלה בימי־הביניים, פת,

 וחזר הכובש גיום של בזמנו
 לאט־לאט .1836 בשנת הביתה

 כענף־הספורט עמדה לו כבש
ה אחרי בחשיבותו, השלישי
 זיהויו למרות והטניס. כדורגל

 הולך הוא העילית, מעמד עם
ויותר. יותר ונפוץ
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