
הנוזל גובות שר הפלדה חיוו תאגיו:
תאצ׳ר, מרגרט בריטניה, ראש־מסשלת של הוא הפצודד החיוך

 האירופי הפרלמנט בכנס שנכחה בעת בעידהמצלפות, שהונצח כפי
 במיטגרת ארצה פעמד את לחזק כדי לשם באה היא בבריסל.

 ויחד קשים, ופוליטיים כלכליים משברים עתה העוברת הקהיליה,
 להיות יפשיר האירופי לתקציב אנגליה שתרופת לדאוג זאת עם

לוויתור. סיכוי שאין יודע, הגברת של חיוכיה את שמכיר מי נמוך.

01להבו השוהות העין וזן לנדל: איתן
 כבוד. של מקום לנחל איוון הצ׳כי תופס הטניס בבורסת

 דולר, מיליון כשלושה המיגרשים על הרוויח הוא שעברה בשנה
 הספורט של הנורא הילד את אפילו פעמים כמה הכניע ולאחרונה

 תעשיה עיר אוסטראווה, בעיר שנולד לנדל, מקאנרו♦ ׳דן ג את הזה,
 למד תמיד, אותה המכסה הפיח בשל השחורה״ ״העיר שמכונה

 סגנית שהיתר׳ אפו, ואצל מוכשר, חובב שחקן אביו, אצל טניס
 ההורים אבל שוער־כדורגל, להיות חשב בילדותו צ׳כיה. אלופת

מהם. נופל הוא שאין להם להוכיח החליט והוא אמביציה, בו נטעו

36

לם1ו1ב וווים1וו

 מי ברך), כורע (בתמונה: לוסטיג׳ד! מונסיניור
 פאריס, של הארכיבישוף שנתיים במשך שהיה
 האפיפיור שרק תשומת־לב דמותו סביב ועורר

במהי עשה עליה, להאפיל מצליח ובעצמו בכבודו
הקתולית: בהירארכיה הבא צעדו את מירבית רות

 ביותר הנבחר לחוג נכנס קרדינל, התמנה הוא
 שאיש להמר מוכנים רבים הרומית. הכנסיה של
 ושחלק היהודי מוצאו על בגאווה עדיין המצהיר זה,

 ״ של היורש להיות עתיד בישראל, חי ממישפחתו
השני. יוחנן־פאולום

סטאחן: ש
תנסיו וזן זזזן פסו!
הר מן שהתעייפה משום אולי
 לרווחה, לנשום כדי אולי כילות,

 כוכבת - סטאו־ק קו החליטה
 לב את שצדה האמריקאית הפורנו

 אליזבת המלכה של הצעיר בנה
 מן הרחק מעט לבלוט — השנייה
 שזוייץ של בהרים הקבוע. המחזר

 נאותה, חברה מהרה עד מצאה היא
 מיליונרים, בני כמה של בדמותם

אי עם לבלות לעצמם כבוד שראו
 בזמן בו כל־כך. מכובדת שיות
 בני-מישפחתו עם לצוד הנסיך חלד

 ואחר־כך סאנדוינגבס, באחוזת
 דיילי מספר שם, לבסיסו. חזר
צו לנשק חבריו את מצא ר, רו מי

 — למזלם כחולים. בסרטים פים
קו. של בכיכובה לא
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