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ניסיונית בהצבעה מתוק ניצחון ובן: נרונאלד ננסי
 באורלנדו, שנערכה בוועידה הרפובליקנים הצירים הצבעת אחרי שצולמה (בתמונה ורונאלד ננסי
 במיפלגה, העיקרי מתחרהו את ניכר, בהפרש להבים, הצליח שריגן הבשורה את באושר קיבלו פלורידה)

 354 לעומת צירים4 83 מצביעים כשעבורו מושל־טכסאס, על גבר לשעבר, מושל־קליפורניה רגן, קונולי. ג׳ון
 המועמד הוא שרגן בעובדה ובהתחשב לתחזיות, מעבר שגלש ניצחון זה היה קונולי. עבור שהצביעו

הישג. זה גם בבית־הלבן, לשבת סיכוי של כאשלייה אפילו הרי בכלל, לנשיאות ביותר הקשיש

 קיסויה־לשענו

 יניס (ה1 סווא״ה:
בכאויס הלילות

 במו- ערכה סוראייה הנסיכה
 בפאריס, אלקאזאר עדון־הלילה
 למאתיים חגיגית ארוחת־ערב

שי בין־לילה שהפכה מוזמנים,
 שאשתו משום זאת, העיר. חת

 בחרה המודח השאה של לשעבר
 רב זמן לאחר מביתה לצאת
 דווקא בחברה, נראתה שלא

 ועם באיראן, המהומות בשיא
 ביותר המפורסם נער־הזוהר

 שאזו דאק האורות, בעיר
בתמונה). (עימה

״  ׳ונסקו: 1^
 במשאות נווגירים

וותינוקת מני
האב כתר את הנושא המחזאי

 את לברך בא יונסקו, יוג׳ין סורד,
 עולמית בבכורה המעלים השחקנים

 ותרגילים חשבונות מחזותיו את
בתי ׳אמריקאי לסטודנט בשיחה
 בואנסן, סוריאנו דניאל של אטרון

 התמונה). (במרכז רעייתו בחברת
ה בתי זו ״היתה המחזאי: סיפר
 פראנס, מארי השלוש, בת קטנה

 המרכזי, הרעיון את לי שנתנה
 שלא משהו היא ,הנשמה :כשאמרה

שומעים׳.״ ולא רואים

דימימריוס עס נגישות השני: כאולוס יוחנן
 בקונסטנטינו- הנוצרית הקהילה מנהיג עם בחום שנפגש אחרי

 בצילום בנמל־התעופה מחבק הוא (אותו השני דימיטריוס פולים,
 ביקורו את השני, פאולום יוחנן הספורטיבי, האפיפיור ניצל למעלה),
 המהפיכה בעור :אלגנטי במסווה פוליטיות הצהרות לכמה גם בתורכיה

ולחי האדם לחרות כולן, הדתות לאחוות קרא משתוללת, החומיינית
מוסלמים. מיליון 45 חיים שבה באנקרה, דווקא האמונה נוך

!מבוקש :התאחדו ל״לאנד בועלי 3
 מיפעל פועלי חמשת־אלפים פיטורין: נגד בבריטניה מפגינים כך

 פיטוריו נגד במחאה יצאו שבברמינגהאם ליילאנד העצום המכוניות
 שהציע ייעול לתוכנית שהתנגד רובינסון, דרק איגודם, מנהיג של

 והפחדה״ שוד סחיטה, בעוון ״מבוקש אדוארדם. מייקל גשיא־החברה,
 המפוטר בראשות (המפגינים אדוארדס של דיוקנו עם כרזה על כתבו

בתמונה). נראים רובינסון
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