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לתאורה ייעוץ
★

מוסמך חשמלאי על־ידי התקנה
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ביתיות חשמל עבודות ביצוע
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שגת־הטבעות
או ש  בבואנוס־איירס, ♦ ני

 כוכב־ מרדונה, ארמנדו דייגו
 קבוצת של הארגנטיני הכדורגל

 וילפ־ וקלאודיה האיטלקית נאפולי
 ואם שנה 13 זה לחיים חברתו אנה,
 במסיבת־הנישואין, בנותיהם. שתי

 מיליון בשני הסתכמו שהוצאותיה
 וביניהם אורחים, 1200 נכחו דולר,

 הוצעו ושוטרים, אנשי־ביטחון 100
 ומעוגת־הח־ אורח לכל מנות 50

 1.70 של לגובה שנישאה תונה,
ש טבעות־זהב, 100 נשלפו מטר,

 של הטובות לידידותיה הוענקו
הכלה.

נחת־המערבונים
ה עירייתה לראש ♦ נבחר

ד של קיומה שנות 324ב־ 1 סס  ני
 תושבים). מיליון 12(כ־ יורק

ה ),621 דייווידנורמןדינקינס
בתפ אי־פעם שזכה הראשון שחור

 לפי עורך־דין דינקינס, זה. קיד
עי ראש לאחרונה ועד מיקצועו

 עיריות־ מחמש אחת מנהטן, ריית
 שרת, רבתי, ניו־יורק של המישנה
ל אב והוא בחיל־הנחתים, בשעתו,

 תוכניות־ספורט מפיק (בן, שניים
 שתח־ עקרת־בית), ובת, בטלוויזיה

במער צפייה הם: העיקריים ביביו
ומישחק־טניס. בונים

אשת־הידישת
ב הסרטן, ממחלת ♦ נפטרה

 אשתו בן־אהרון, מרים ,76 גיל
 ומזכ״ל תנועת־העבודה איש של

 בן־אה־ יצחק לשעבר, ההסתדרות
מו בן־אהרון, בניהם. שני ואם רון
 מנכ״לית ולשעבר במיקצועה רה

 היתה אורנים, סמינר־הקיבוצים
 רופא של ובתו אוסטריה ילידת
 קו־ רופאי מראשוני שהיה חיפאי

 היא בארץ. הכללית פת־החולים
 מדריכה כשהיה בעלה את הכירה

 בשבי נפל ומשהוא בתנועת־הנוער
 כקצין שרת (עת ביוון הגרמנים

 את זמנית עזבה היא הבריטי) בצבא
ועב שבשרון, גבעת־חיים קיבוצם,

 בש״י בכיר לתפקיד לירושלים רה
 אירגון של הידיעות) (שירות
ההגנה.

שטן־הפסנתרנים
 מהתקף־ בניו״יורק, ♦ נפטר

הורו ולדימיר ,85 בגיל לב,
 המאה(ואולי פסנתרני גדול ביץ,

ל דולר אלף 100 בהם: היקר גס
 150ב־ הונצחה שנגינתו הופעה),

לשמו תרמה שמכירתם תקליטים,
 מאחוריו. שהותיר הדולר מיליון נה

 יהודי, מהנדס של בנו הורוביץ,
 עקר אך האוקראינית, בקייב גדל

ולמ צעיר, בגיל לארצות־הברית
 ההומו־סכסואליות, נטיותיו רות
 טוסקניני, וונדה את לאשה נשא
 ארתורו האיטלקי המנצח של בתו

התב שעליה התקשרות טוסקניני,
 מלאך, עם התחתנתי ״אני פעם: טא

שטן!״ עם התחתנה היא
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