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פרטי בעל הפו האישי הראש שמו :פודו ס!זאן
ורגם, צ׳אק בעלה עם לשעבר, סוזאן נראית העליונה בתמונה

פורר. של שומר־ראשו לשעבר ארצות־הברית נשיא של בתו פורר,
ב מפקפק אינו איש כבר היום

 ארבע לפני אך סוזאן. של אושרה
 בעצמו וונס זה היה בלבד שנים

 של אהבתה את וטירפד שכמעט
 שאני בטוח ״הייתי בת־המעביד.

הפרוטו מישרתי. את לאבד עומד
 של יחסים על ממליץ אינו קול

במ בת־מעבידו, עם שומר־הראש
 לשעבר, נשיא הוא כשזה יוחד

 למהדרין מיקצועית להגיה הזקוק
 ,19 בת צעירה עלמה היא ובתו

 משומר־ תמימות שנים 16ב־ צעירה
אביה״. של הראש
 בעלה וובס, צ׳אק היום מתאר כך

 בת ילדתם של ואביה סוזאן של
 חששותיו, את החודשים, עשרת

 סוזאן, של הנמרצים חיזוריה נוכח
לעיתו סטודנטית התקופה באותה

 בת מתחילה, עיתונות וצלמת נאות
19.

 מאושרת. אם היא סוזאן היום
 הן מאוד ורחוקה בהחלט רגילה

עיתו מקאריירה והן הנשיאות מן
ש שמה בעובדה ״היכרתי נאית:
 גידול הוא מכל ׳יותר לי חשוב

ב וואנם צ׳אק וילדים.״ מישפחה
 לסיפוק עצמאית חברה מנהל עצמו

(ה ובדמים לאמנים שומרי־ראש
 משומרי־ לבד ביותר המבוקש להיט
 ואילו לדבריו). לפוליטיקאים, ראש

 בטי הסבתא, היא מכולם המאושרת
 בתמונה נראית שהיא כפי פורר,

נכדתה. עם משחקת כשהיא מימין,

וזאיוונית הזניה מאיה'!גיח:
 פסלים ביניהם מתחרים, 1421 בין :להבין מתקשה ינג־לין מאיה

 שטרם היא, דווקא בארצות־הברית, המיקצוע ואדריכלים'מבחירי
 זכתיה ייל שבאוניברסיטת לארכיטקטורה הפאקולטה את סיימה
 לבחור החליטה בוייט־נאם הנופלים להנצחת הקרן :הנכסף בפרס

 שקיעה, בשעת פאסטורלי נוף של פסטל ציור — בעבודתה
 שתקום לאנדרטה, כבסיס — ״וי״ בצורת קיר מסתמן כשבתוכו

 שיבער, בסך במימון בוייט־נאם, הנופלים 57,692 של לזיכרם
 שקיבלה דולר 20,000 של בסך המיוחד הפרם לצד דולר, מיליון
 ינג־ את העדיפה האנדרטה שמאחורי הוועדה .21ה־ בת מאיה,

 ההצעות כל פני על באוהיו, שנולדה מסין, להורים בת לין,
 אחת הצעה ואפילו — הפארטיזני או ההירואי, האופי בעלוה

 להבקיע שאפו המתחרים ״כל שרוף. מסוק במקום להציב שהציעה
 האופקי והקו הטבע אל הקשר את חיפשה מאיה רק לשמיים,

לאדמה״. מתקשר שלה
 זכתה מעשית ■שבעבודה רק לא מופתעת: היתד, בעצמה לין

 המורים אחד גם היה המתחרים שבין אלא בלימודיה, ב׳ לציון
שלה.

 אשטוד: אבריו
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׳84 ואוליתניאדת
 היה לא אשפורד לאבלין

 בשעת שנפצעה רק לא :מזל
 זכתה לא גם אם כי אימונים,

 האולימפיאדה :לפיסגתם להגיע
 אשפורד אבלין שכן במוסקווה.

 ביותר המהירה האצנית היא
ספור שכמו בארצות־הברית,

להש זכתה לא אחרים טאים
 האולימפיאדה בתחרויות תתף

 של החלטתו בשל האחרונה,
 להחרים קארטר ג׳ימי הנשיא
 נישמתי כאילו ״הרגשתי אותן.
 אבלין, מתארת ממני,״ אזלה

 נוכח הרגשתה את ,24ה־ בת
 פחדה ואמנם, הנשיא, החלטת
 ש־ העובדה ימן נבע הגדול

 עד מוגבלת. קאריירה לאצניות
 עד יאושה, העמיק כך כדי

 זאת, תחת אך לפרוש, ששקלה
 ריי בעלה, של הנמרץ בעידודו

 ספורטאי הוא שגם וושינגטון,
 אל חזרה מצטיין, וכדורסלן
 כי אבלין יודעת היום המסלול.

 יותר בעיניה חשוב דבר אין
ה האולימפיאדה אל מלהגיע

 את משלה אינה אך באה,
ל נרשמה כבר היא עצמה:
 וטכסטיל, עסקים מינהל לימודי

ה אחרי פרישה של למיקרה
 לרוץ אוכל ״לא הבאה. הזדמנות

 ואז אחרון נסיון אעשה לנצח.
המסלול.״ מן ארד
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