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 :^הצרפתיים יחסי־הציבור אנשי של גאונית המצאה זאת היתה

 הזמר״, ״בתולת לתואר ראוייה הכפר מן הקטנה שהילדה שנים כבר
 בעלת מאתייה, מיריי את העולם הכיר לא לצרפת מחוץ אך

 הוא הלא דאפי, פטריק זאת, לעומת פיאף. אדית דה־לה הקול
 הטלוויזיה חומות את פרץ כבר דאלאס, הסידרה מן יואינג בובי

 אלא ובירדן בישראל רק לא מעריצות לו יש ועתה האמריקאית
 על הטלוויזיונית משפחתו לבני בניגוד אבל ובאנגליה. בצרפת גם

משעמם. די תה סיפורים אין בובי
 הזמרת עם בין־יבשתי אהבה סיפור — הפיתרון נמצא הנה,
 במישדר שנפגשו אחרי טהור. מיקצועי גוון לו שיש מצרפת, הקטנה

 הזמן הגיע וכי טוב כי החליטו צרפת׳ למען אמריקאי טלוויזיוני
 הוא דאפי פטריק כי חידוש, באמת כבר וזה ביחד. דואט לשיר

 טוענים ועכשיו בצרפתית. ועוד מזמר הוא והנה לחלוטין, ירוק זמר
ומש הטבע ורחשי הכפר שלוות את אוהבים שניהם כי המבינים

 להגיע כדי לכן, ההמונים. משאון האפשר ככל להתרחק תדלים
 טובים סנטימטרים כמה של להגבהה מיריי זקוקה היתה זו, אל זה

בראש. ראש שנאמר, כמו שיהיו, כדי לרגליה, מתחת

ם 11*11111) ל ש ב

 זו בתמונה נראה חאן אגא המיליארדר הנסיך
 ענף שידע ביותר המלכותיים הסוסים אחד עם

 בהון־עתק. נאמד ששוויו שרגא,ר מעודו, המירוצים
 כסום שימש הוא המירוצים מזיית פרישתו אחרי

 כמאתיים הובילה שלו היוחסין ושושלת הרבעה
מולדתו. באירלנד לאחור, שנה

 בעלי וחמישה שלושים עם נימנה חאן אגא
אחד קודר שבלילה זה, מפואר סוס של המניות

 איימו ביריונים שחמישה אחרי מגדלו, מבית נחטף
 הראשון הסייח נולד אלה בימים מישפחתו. ועל עליו

 חוטפיו בידי מותו את שמצא האציל, לשרגאר
 את לשלם סירבו חאן אגא של ששותפיו אחרי

 עתה מחכים באירופה החוטפים. שדרשו הכופר
 את שיעבירו אציליים, צאצאים ארבעים לכעוד

 המירוצים למסלולי אביהם של הנעלות תכונותיו
תבל. ברחבי

 : 01x1010 יחד נתץ

ד הניצחון חיוו ב מ
 את הביא רא

הרצוי השר מישרת
 פראנץ הירבה שעבר בחודש

 ולצחוק. לחייך ראום שט יוזף
 תורכי, לשולטן התחפש אפילו הוא

 בליל מאריאגה, אשתו בחברת
 פאס־נאכט״) ( המסורתי הקרנבל

 שמכיר מי כל במינכן. שהתקיים
 ראש־ממשלת של דעותיו את

 יודע לשעבר, ושר־ההגנזז בוואריה
 67דד בן שטראוס למר היתד, שלא

מרב אחד עם להזדהות כוונה כל
 בגרמניה. העובדים התורכים בות

 הבדיחות אחת זו היתה שמא או
 שנועדה והראוותניות הוולגאריות

ש העתידים, בוחריו את להצחיק
 לאחר ימים כמה והעניקו הלכו
 של למיפלגתו קולם את מכן

 הנוצרית־דמו־ המיפלגה שטראום,
קרטית?
שב ישראל, של הנלהב הידיד

 ה־ הסכנה. את מסמל רבים עיני
 לא בגרמניה, הימנית פאשיסטית

 מישרת את קוהל מהלמוט קיבל
 עיניו. את נשא שאליה שר־החוץ

 דיט־ הנס לעמיתו, הוענקה היא
 עדיין שטראום אך גנשר, ריף

 לראות וממתין עבר לכל מחייך
בחלקו. יפול נתח איזה
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