
ו11ב אנשים , ,ו1ו

 הראשונה הבעיטה שלפני הגדול הרגע הונצח כר
 המלך :במאדריד בכדורגל העולמי הגביע במישחקי

 עומדים סופי; המלכה ורעייתו, קארלום חואן
 סניאגו- העתיק האיצטדיון של הכבוד יציע על

 עיתונאים, 6000 צופים, אלף 120 לפניהם ברנאבו.
צב בשלל פרחים מיליון 10 מעופפות, יונים 5000

מיל גם משוכללים ללווייני־תיקשורת והודות עים,
 יועלה זו לבימה העולם. ברחבי צופים וחצי יארד
 יצוק מזהב פסל הפרס, התחרויות ימי 29 בתום

 הראשון הגביע בהשראת דולר, אלף 20ב־ המוערך
 אכל פראנסה הצרפתי של עבודתו פרי שהיה

.1930בד

ממונאקו: קווו״וי״י־יזיי
לס״מו! היוו

וגובונקל
 אלף 100 שם היו כי שטענו היו
 70 רק שהיו שאמרו והיו איש
 שלום- להפגנת אינה הכוונה אלף.

 :אחר מסוג למאורע אם כי עכשיו
 וגרפונקל, פיימון של הופעתם

 המהוללים, הזמרים־מוסיקאים זוג
בפאריס. בארמון־הספורם

 ידעה לא שכמותו אירוע זה היה
 רבות: שנים מזה האורות עיר

 פראנק 80 של בשווי כרטיסים
 הכרטיסים וכל כלחמניות נחטפו

ה מידי אזלו בקופות נמכרו שלא
פראנק. 100 של במחיר ספסרים

 קרוליין. נראתה ממירפסת־הכבוד
 שהיא בה ניכר תגובותיה לפי

 מילותיהם על השירים את מכירה
 החביב הספורט ואכן, ולחניהם.

 על רכיבה :לאחרונה ביותר עליה
אוז כשעל בולון ביער אופניים

השניים. של קסטה עם ווקמן ניה

העיתונוס את להאשים לא נודו: ג׳ולד
 עדיין, החיים ארצות־הברית של הנשיאים־לשעבר שלושת בין

 הוא האחרון פורד, וג׳רלד קרטר ג׳ימי ניכסון, ריצ׳ארד
 שונות, פוליטיות באסיפות דמות־מפתח שהוא רק לא ביותר. הפעיל

 מהגדולות כלכליות חברות עשר של בחבר־המנהלים יושב גם הוא
 צ׳ארטד כמו רבים, לקונצרנים כיועץ ומשמש בארצות־הברית, ביותר

מפלורידה. אויל
 קניון־הוטל עליו. החביב הנופש במקום ראיון העניק לאחרונה

 על עיתונות: ועל דעת־קהל מישאלי על הגיב ובו בפאלם־ספרינגס,
 ״הקהל :רגן של הכלכלה לגבי באמון נסיגה שהוכיחו המישאלים

 הפופולריות תעלה ישתפר שהמאזן ברגע — סובלני להיות צריך
 רוצה ״איני :לעיתונות אשר עקבית." לתוכנית שיצמד העיקר שלו,

 יודע אני מניסיוני אך תגובותיו ואת אותו המבקרים את לעקר
 הוגנת לא עיתונות כמו דבר אין העיתונות. את להאשים שאסור

בהכללה.״
ן לכנסת פורד הנשיא 1אן להזמין כדאי אולי

3 מיסכו אידוע שוודיה: מלנה
ת בבוקר, 8 בשעה ביוני 11ה־ ר,ששי, ביום עו  סטוקהולם תושבי נ

 לאחר דקות שלושים הרדיו מן בקעה החדשה תותחים. מטחי 21 לקול
 בתם את חובקים גוסטאב קארל והמלך סילכיה המלכה :מכן

 קארל אחרי 3 מיספר יורשת מאדלין־תרז־אמלי־ג׳וזפיו,
 עיקר שאת מובן אבל ).3ה־ (בת וויקטוריה )5ה־ (בן פיליפ

די גנבה הפירסומת החדש. הבריטי יורש־העצר עם די הליי
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