
 עם יותר. ובהיר יותר, ברור יותר, מוחשי נראה הכל פיליפס טלוויזיה עם
 הספורט ובמשחקי האולימפיים באירועים לצפות תוכל פיליפס טלוויזיה
 במכשירי — בישראל ואלפים בעולם מליונים בוחרים לכן יותר. טוב במכסיקו
בוחרים. בפיליפס אשר לאלפים אתה גם הצטרף פיליפס. מתוצרת טלוויזיה
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פי.בעב-כז1ע

 ,25.10.68ב־ ״בוסתן״ במועדון
: 20.30 בשעה שבת, ליל
 העיתונות את שהתסיס הויכוח

הספרותית:
ת ביקורת — הספרו

טעם! או מדע
: ת ו פ ת ת ש ה  ב

 ״עכשיו״ עורך מוקד, גבריאל
 של הספרותי העורך סתוי, זיסי

אחרונות״ ״ידיעות
 ״הספרות״ מעורכי פרי, מנחם

 בראון מנחם העורך:
 ל״י 2.50 ההוצאות: לכסוי דמי־כניסה

״בוסתן״ בקופת

! הטבע במדעי א׳ שנה לתלמידי |ן
 בימיה, פיסיקה, — שמושית מתימטיקה במגמות: [1
גיאולוגיה ומיקרו ביאולוגיה |

ן ג מ ־ י פ ק ש מ
שרים ![ מעבדה לעבודות מאו

אצל: להשיגם וניתן הגיעו
ל.י 1 א. מ,3 . ״  למפעלים אופטי יעוץ ע

 ת״א אוניברסיטת לסגל מגן משקפי ספקי ]'
! 621665 טלפון תל־אביב, ,27 בנימין נחלת רחוב •[

:רציניים צעיריס/צעירות
״קופידון״ מועדון

אתכם מזמין
ומפגשים ריקודים לערבי
 .30 עד 22 גילאים לבני

 וחמישי. שלישי בימים
.94 דיזנגוף רחוב תל־אביב,

— ת ב תו כ שינוי
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על-מנת מראש, שבועיים על-כן להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

ס ו ל ר ש ת ד ו ב צ ■ ע ■ ■
)15 מעמוד (המשך
 היאכטה סיפון על ביוון, או הנסיכה, אחותה

 הוותיק ידידו אצל התארחה שם נריסטינה,
אונאסיס. אריסטובול קנדי, ג׳ון של

 או־ המלכותית; הגישה בעל — אונאסיס
 טינה את לאשה בזמנו שנשא — נאסיס

 סטאברום איל־הספנות של בתו ליוואנוס,
 קטן, איש־ספנות מסתם בכך הפך ניארכוס,

מלכי־המיכליות. גדול של לחתנו
 חכם תרבותי, שאפתני, איש הוא אונאסיס

 העתק־ להיות רצה לא הוא וחסר־מעצורים.
האמ בגלל וגם לכן, אבי־אשתו. של פחם

 מייד ניכנס שלו, הבלתי־מוגבלות ביציות
 — פרועה מיסחרית לתחרות נשואיו לאחר

חותנו. עם
 תע־ את המשרת נמל־המיכליות פיראוס,
 ברית־המוע־ ואת השחור הים ואת לת־סואץ

הדרו אמריקה ואת הרחוקה הודו את צות,
 פיראוס — כדור־הארץ של השני שבקצה מית

 בפני ניצב העיסקי גוליית לשדה־קרב. הפכה
הת הרוחות, ושככו העשן וכשהתפזר דויד,
העליונה. על כשידו גבר שאונאסיס גלה

נשו־ את יקר: קורבן שיכל זה בקרב אך
 זמן אחרי התגרשו נפרדו, הם לטינה. איו

 בלנו־ לבית למארקיז נישאה טינה ממושך.
רו של בשורה שקע ואונאסיס הבריטי פורר

פרועים. אף — אומרים ויש סוערים, מאנים
★ ★ ★

* זמ עם היה שבהם והחשוב ראשון ך
 קא־ מאריה סוערת־המזג, רת־האופרה ) ן

 והמיר־ הפרידות המריבות, החיזורים, לאם.
נמ זה, אחר וזו זו אחר זה שלהם, דפים
שנתיים. שכו

וה הספורטיבי אונאסיס התמסר כן כמו
ל ושוחר־ר,פרטיות; רב־העיסוקים שזוף׳
מז היתר בין אחרים. רומאנים של שורה
(״האלו גרטה השחקנית של שמה את כירים
 הנסיכה של שמה את ואף גארבו הית״)
רנ*ה. נטיך־מונאקו של אשתו קלי, גרייס
רו עיתונאים על־ידי שכונה האיש, כי

ה המאה של ״שודד־הים בכינוי מאנטיים
הע בעסקים, החריפה גישתו בגלל עשרים״,

אצי נשותיו: אצל תכונות מספר תמיד ריץ
 חזק אופי בלתי־שיגרתי, ויופי טבעית לות

 ותרבות אמריקאית מעשיות של ותערובת
אירופית.

 אהבתו — גריים אצל הן מצא אלה כל
 ז׳אקלין אצל והן — אומרים בך הנכזבת,

בנשות־תבל. האצילית קנדי,
★ ★ ★

 טוטו־נשיאין באמריקה ערכו ינתיים ך*
ל ז׳אקלין. של מחזריה שמות סביב ^

 הלורד של שמו כי נידמה, היה אחרונה
במקום־זכייה. ניצב הרלך
ש אחרת, דמות היתד, עת אותה כל אך

מ יותר ז׳אקלין את וחיזקה בצל נשארה
 אחיו קנדי, (״בוב״) רוברט מחזרים: אלף

 ליורש־ה־ שהפך המנוח, בעלה של השני
 ז׳אקי, את ניחם בוב השושלת. של עצר
מזרקורי־הפירסומת. אותה הוציא לה, דאג

 חי סמל כאל לא אליה התייחס גם בוב
 אהבה צמחה וכך באבל. אשה כאל אלא

 רוברט בין מאוד, חזקה וטהורה, משפחתית
ל חסרת־כיעור אהבה ז׳אקלין. לבין קנדי

אלה. אציליים אנשים לשני כיאה — חלוטין
 ג׳ון, של הילתו את לרשת בוב וכשיצא

 ז׳אק־ התגייסה ,1968 של בזירת־הבחירות
למטע. אתל, בוב, של אשתו בצד לין

 השנה, קנדי, רוברם אף נרצח עת לכן,
 מכה זו היתד. מסע־הבחירות, של בעיצומו

 ז׳אקלין. עבור הצפוי מן חזקה יותר הרבה
ה את ממנה נטל האכזרי, השני, הרצח

 מחדש פתח לה, שהיה היחיד הגדול ידיד
 ללא אותה השאיר וגם הישנים, הפצעים את
או השושלת, נשות בפני מחסום וללא מגן
במיוחד. אהבה לא תן

 החליטה בו הרגע הנראה, כפי זה, היה
 האישיים ולחייה הציבורי לדיוקנה קץ לשים

ב זאת לעשות נאלצת היתר, היא כבת־שבט.
 היתר, כן, לא שאם באכזריות: קיצוניות,

 היא, ז׳אקי כי ומופת. סמל לשמש מוסיפה
אמריקה. שבנשות הטוב כל סמל בינתיים,

 לזרועותיו — שנייה לקיצוניות ברחה לכן
ל שנה. 23ב־ ממנה ומבוגר זקן, איש של

 ל- אך — אותה להחזיק שידע חזק, אדם
 סקורפיו באי או ספינותיו על החי אירופי,

 שומר ועליו לעצמו רכש אשר (״עקרב״),
 טקס נערך ובו — פרטי צבא בעזרת הוא

לאלמנת־קנדי. כלולותיו
קנדי. ג׳ון של לאנטי־תיזד,

היתר. קנדי, ז׳אקלין נשארה שהיא כיוון
 ממידותיו גדול איש ענקית, אנטי־תיזה זו

הידי בה״א המיליונר רגיל, איש־עסקים של
הידיעה. בה״א הגבר וגם — עה

 המלכה אובדן על אמריקה אבלה עתה
 בזכות אשה — להיות חוזרת וז׳אקלין שלה.
לאומי. סמל ולא עצמה

1625 הזה העולם


