
משים יא :נדנסיגד ו׳קמויז־ו
 להצביע הבוחרים התבקשו למעלה) תמונה (ראה הנ״ל במישאל

 מאוד. קשה היתה הבחירה באמריקה. לדעתם, ביותר היפה האשד. מי
 כמה ולהבדיל שמית, ג׳קילין בלטו התואר על המתמודדות בין

 כרוק היתה כולם להפתעת שיילוד♦ אליזבת טובות, שנים
 קולן הכריע הצמוד במירוץ מתחת, מקומות מאוד הרבה שילדם

 ויקטוריה על ברובם הצביעו הנשאלים הגברים בעוד הנשים. של
 את הנשים העדיפו דאלאס), לבית פאמלה (העלמה פרינסיפל

שושלת. הנקראת לדאלאס, המתחרה בסידרה המופיעה אוונס, למדה

תשי את חודו השדים עוף נאואוס:
 המופיעה האמריקאית הטלוויזיה כוכבת פאוארם, סטפאני

 גם שהוקרנה ואשתו הארס בסידרת־המתח הארט ג׳ניפר בתפקיד
 וזכתה הרכילנים את ניצחה איך עליה החביב לתוכי מספרת בארץ,
 בסישאל אמריקה״, על ביותר החביבה ״השחקנית בתואר הכל למרות
 האמיתית רעייתו נפטרה מאז פיפל. הפופולארי השבועון שערך

 פירסמו ווד, נאטאלי בסידרה) הארט (ג׳ונתן ואגנר רוברט של
 שעשויה עובדה — השניים על רכיל דברי האמריקאים העיתונים

והצדקגים. בארץ־ד,אפשרויות פופולריות מישאל כל להכשיל

ת אוננ״ס על מסייר עדו תס אינו אובד חעם חזנו
 מארסיי ראש־עיריית רק אינו דפר גאסטון

 ושר־ שנה, 30 מזה בצרפת) בגודלה השניה (העיר
 לשיל־ הסוציאליסטים חזרו מאז מיטראן של הפנים

 הכוח המיפלגה, של החזק האיש גם אלא טון,
 כמתחרה מסויימת בתקופה שנחשב ומי המארגן,

 הרמה המישדה על הנוכחי הנשיא של אפשרי
ברפובליקה. ביותר

 במיפלגתו, חברים לאותם נכנע הוא 72 בגיל
 הכסא על להתמודד מכדי מבוגר הוא כי שטענו

 דעתם. את כלל מקבל הוא שאין למרות הרם,
 הוא מתמיד,״ יותר ורענן צעיר היום מרגיש ״אני

 מסע־ את רב במרץ שניהל שעה לאחרונה, הכריז
 והזיכרון יותר טוב ישן ״אני בעירו. שלו הבחירות

בגאווה. הכריז הוא יותר,״ טוב מתפקד שלי
 צעיר בחור של כושר הפגץ הוא למרץ, אשר

 מארסיי, ברחובות אופניים על ברכיבה רק לא
 המיוחדת בדרכו גם אלא העם, אל קרוב שיהיה כדי

נגדו, חוצץ יצאו המוניות נהגי במשברים. לטפל

 לפי שינסה זהיר פוליטיקאי למצוא במקום אך
 החלט ונחוש קשוח בברנש נתקלו הם אותם,

 גלויו אליהם לדבר מוכן הוא כי להם שהודיע
 ימצ הם ידאגו, שלא מילחמה, רוצים הם ואם

שיחפצו. שעה בכל לקרב, מוכן יריב בו
 י והוא ומתמיד, מאז דפר של הסיגנון זהו

 האחרונו הבחירות לקראת גם אליו התכחש
 נ הישנים, הקיטרוגים נגדו נשמעו הפעם גם

 רח בכל ביותר האמיד הסוציאליסט שהוא היתר
 להשתי כמוהו עשיר לאיש יאה ולא צרפת,

 מק, שאינו רודן שהוא או עובדים, של למיפלגה
 ו ימין על פקודות ומחלק עצות, או הערות
 ; הירידות כל עם שלו, הבחירות מסע שמאל.

 ז הפוקד הכללי הכלכלי המשבר מן סבל העם,
 הממש׳ מדיניות לחשבון זוקפים שאותו צרפת,

 ש זכה הוא הכל, למרות דפר. משרת שבה
 מ׳ בקושי יותר אם גם מארסיי, העיר בראשות
 שהג כניראה לעשות, מה אין הקודמות. בפעמים

שלו. את עושה זאת בכל
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