
לשבח ■היו הצזפיס סוד: גירלד
 אמריקאי מועמד שכל התמונות לאלבום שייכת זו תמונה גם

 ניראה כאן העיתונות. באמצעות לעצמו ליצור מנסה לנשיאות הרץ
 אני ״גם צעירים. צופים בחברת מנחת קורן כשהוא פורר ג׳רלד
המצלמה. מול הצהיר תמיד,״ אשאר וכזה חיי כל צופה הייתי

ס 11*11111) ל ש ב
 :ציאודס חוסיו
 אח מגרה

בפריס חשאחפניה
 ב- גיותר המבוקש הרווק

 מסעו את הפך האירופית אצולה
 של למסע בצרפת האחרון

 — ונערות שאמפניה טעימות.
בתמו לחלוטין. מלכותי צירוף

 בארו- ניראה הוא העליונה נה
 נואשות מזיע כשהוא חת־ערב,

 בריטניה שגרירת של לצידה
ו משמאל) (בתמונה, בצרפת

 במפית. מצחו את למחות מנסה
 קשה — הרב לחום לו גרם מה

 החברה זו היתה האם לדעת.
 שניבחרה השאמפניה שמא או

ש השנה ,1948 מיבול למענו
 הרגשתו כך, או כך נולד? בה

 של בחברתה כשבילה השתפרה
 גיסתו דאסטין, ז׳סקאר מרי־הלן
צר נשיא של והיפה הצעירה

 מרי־הלן מימין). (בתמונה פת
 אוליבייה, של רעייתו היא

 בראש העומד הנשיא, של אחיו
ה בתי־ספר, של עולמי איגוד
ה העולם של הקולג׳יס נקרא

 לכבוש הצליח צ׳ארלס מאוחד.
צר מוזמנים 300 של ליבם את

 כ; פרנק 500 ששילמו פתיים,
 לארוחת־עדב להסב כדי אחד,

 לורן־פרייה, במרתפי חגיגית
 המפורסמת השאמפניה יצרני
זר השאמפניה בעולם. ביותר

ל זרמו וההכנסות כמים מה
כש הנ״ל, בתי־הספר איגוד

 חברתי, כטיפוס הידוע הנסיך,
 ומקדיש תלמידיו עם ניפגש

 לתלמידותיו דבה תשומת־לב
משמאל). התחתונה, (בתמונה

לאשה בחורה רמיווץ, !בחווה שד: אחואוו
החושה! הסח לחי׳ ציאפלין: ליידי

 אדמונד, הבארון של רעייתו דה־רוטשילד, נאדין הבארונית
 בסך אחד כל פרסים, חמישה לחלוקת בג׳נבה מייוחדת קרן הקימה
 מימין) (קיצונית הבארונית צ׳אפלין. צ׳ארלי שם על פרנק, 10,000

 בלאו- מרסל את משמאל), (קיצונית צ׳אפלין אונה ליידי את הזמינה
 בעל לאוף, אנדרה פרופסור ואת בצרפת, הקרן כנשיא המכהן שטיין,

המאורע. את לחגוג כדי בתמונה), (יחד לרפואה פרס־נובל

 בארצות־הברית לנשיאות הבחירות מערכת לקראת הצלמים עבודת אבל בציניות, להתבטא נעים לא
 (טד) אדווארד של לשובו הראשונים הסימנים אחד :לראייה עצמם. המועמדים של מעבודתם יותר חשובה

 הצילומים כולו. בעולם העיתונות את המציפים הצילומים בשפע מתגלה הנשיאות על למערכה קנדי
 אף ג׳ואן, אשתו, עם אדווארד את שוב מאחדים הם הזה, הצילום כמו :בולטת אחת בעובדה מצטיינים

 מאלכוהול, גמילה טיפול שעברה אחרי מוסיקה, הלומדת ג׳ואן, יחד. לחיות חזרו לא עדיין אלה ששניים
 רחוק לא להתנבא, מותר אם נהדרים.״ יחסינו ניפגשים כשאנחנו אבל להתראות, מרבים ״איננו טוענת:

 ,42וד בת ג׳ואן, שומרת עדיין שעה לפי הציבורי. הדימוי למען לפחות יחד״. ״לחיות יחזרו והשניים היום
 לבחירות. איתו ארוץ אם בטוחה איני ״עדיין :נמוך פרופיל על בניו, שני אם והיא שנה, 20 זה לטד הנשואה

אולי.״

2185 הזה העולם


