
הושיעה כשצוכת
 פרנסואה צרפת נשיא ההם. [ן
 שבצפון יודקטאון, החוף בעיירת יו

 ימי לקרב המאתיים יובל חגיגות
 הצעירה האמריקאית לאומה רפת

התותחים. באחד מביטים הם מונה

שמאת ןשפו!ה
 שהתפרסמה אנדרסון, לוד קאית

 טלוויזיה וסידרת שלה השופע
 אמה בחברת מצולמת היא מונה

האמי. פרסי חלוקת בטקס ),1׳
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:׳רוב מדוז
חבעד למען זזכל

 עם (בתמונה רוכ לינדה
 וג׳ני- קאתרין לוסינדה, בנותיה

 יודעת צ׳ארלס), בעלה ועם פר
 אשת־ של תפקידה מהו היטב

 של בתו היא כי — פוליטיקאי
 ליידי אמה, ג׳ונסון. לינדון
 אשר והיא מורתה, היתה כרד,
 את מנסיונה, אותה, לימדה

 אוהבת ״אני מעמדה. משמעות
 לקרוא מישפחתי, בחיק לבלות
 אני בסך־הכל בבית• ולשבת

 מאלצת ואני למדי, ביישנית
 אבל בציבור. להופיע עצמי את

 אעשה לבחירות שעד החלטתי
במא לצ׳אק לעזור כדי הכל
 מושל בתפקיד לזכות מציו

אומ היא ריצ׳מונד,״ מדינת
רת.

 14 לפני שנישאה לינדה,
 (״צ׳ארי,״) לצ׳ארלם שנה

ה בזוהר עדיין טובלת רוכ,
 היום המשמש בעלה, נשיאות.

 לא נעזר המדינה, מושל כסגן
 של חתנו שהוא בעובדה מעט

 לשעבר. ארצות־הברית נשיא
 כמה לזקוף יכול הוא אבל

 למשל, עצמו. לזכות נצחונות
זרו מבין אשתו את חטף הוא

 דורג׳ השחקן של עותיו
 אחריה. שחיזר המילטון,

שהכ השינויים מן כמה גם
מו כסגן המדינה, בחוקת ניס
אישית. תרומה בהחלט הם של,

:אובט נשיב
איו!וצים

לחופה בווו
 אחד אולי הוא אובט סנ!יכ
 בעולם, ביותר המהירים האנשים

 בינוניים. למרחקים בריצה לפחות
הת הוא הרומנטי במסלול אך

 דוגמנית את רבה. בזהירות קדם
 מכיר הוא ואדר רייצ׳ל הצילום

 חיזר הוא שבהן שנים, ארבע כבר
 יש ועקבי. יסודי באופן אחריה

או באוויר צייר שכאשר האומרים
 באולימפידת נצחונו אחרי תיות,

ב לה כתב פשוט הוא מוסקווה,
אותך. אוהב אני : אצבעו

 הוא שנים, ארבע אחרי עכשיו,
 הוא לחופה. סוף־סוף אותה הביא
ש משום זה במועד כנראה, בחר,
 באוויר התחרויות של הקיץ עונת

ה עונת ואילו הסתיימה, החופשי
 טרם הסגורים, באולמות חורף,
 אובט לא, או נשוי כי החלה.

 בשקידה ולהתכונן להמשיך מתכונן
 שלו הקבוע האיתנים מאבק לקראת

 סבסטיאן ארצו, ובן מתחרהו עם
 זה לסירוגין שוברים השניים קו.
 800 בריצות זה של שיאיו את

המייל. ובריצת מטר, 1500 מטר,
 הנינוח, הקצב למרות בינתיים,

 אחת. בתחרות קו את אובט השיג
נישואין. טבעת שעונד הראשון הוא

2307 הזה העולם

רביעי יום
11 .18

 2ש :לנוער מגזין +
 : 5.30( כאוויר ניות

 בשידו תוכנית לכן). שחור
 ועופו איציק בהשתתפות חי

ואחרי צדוק ארנון ויינגרטן,
 חל :כידיוני מדע •

 שיג — 0.15( החדל צי
 אנגדיר מדכר כצכע,
 שד לוונצ׳ר מגלה טראלנה

על־טיבעיים בכוחות ניחנה
 7 צילה :סידרה •

שח — 0.32( לואיזה

הנודעת היצ׳קוק:
10.05 שעה רביעי, יום

ם אנגלית). מדכר לכן,
 מי על המספרת חדשה רה

 אנג היסטוריון של פחה
 להתגורר מלונדון העוברת

 אפוף־מיסותו בבית כפר
 להת מנסים בני־המישפחה

 שח מישפחה חיי אחר קות
שנו מאה לפני במקום תה

 03( רודה :סידרה #
 אנ מדכר כצכע, שידור
 מו תבקשו אל בפרק לית).
 לצאת רודה מנסה לרקוד

 פריה בעיקבות דיכאונה
 בחבו יוצאת היא מבעלה.
 ב סופשבוע לבילוי ברנדה

 ב ימים שלושה בת עידה
 בוועי בהרים. נופש תר

 בדיילת־אוו׳ רודה פוגשת
 לע ובעלת 39 בת גרושה

 מירה אן (השחקנית חדה
 הטבח תפקיד את שגילמה

ארצ׳י). של בהמסבאה
כשרו :דת סרט •

 לק שחור — 8.30(
 ההיבטים על הטפה סרט

 7 וההיגייניים מסורתיים
 תשדיר־שיר חוקי־הכשרות.

 ז הפיקוח מערכת על מוסווה
'־״ הכשרות.

 הנ קולנוע: סרט •
 שידו — 10.05( דעת

 אנגלית מדכר כצכע,
 הנוז הבימאי של מותחן
 פו במרכזו היצ׳קוק. אלפרד

 פרשי׳ ולצידה שת־ריגול
 לרצ ונסיון בגידה אהבה,

 ברגמן אינגריד :מככבים
גראנט. קארי

חמישי יום
11 .19

 מי :הנפשה סירטי •
 שי — 5.30( ודונאדד קי

 אנג מדכר כצכע, דור
 הנפש סרטי סידרת לית).

 ו של בכיכובן (מצויירים)
 ש מעולמו המוכרות דמויות

דיסני. וולט
א כיקור :תעודה •


