
הסינוק גו מזור! חשוב הניצחון קלוק: זיודיאןענה יהודים שגי אשה, נושי, ווט: ג׳״גס
 לענייני מזכיר־המדינה מתפקיד התפטרותו מיכתב את קורא ווט ג׳יימס

 אשתו עומדת כשלידו שבקליפורניה, בחוותו העיתונות, נציגי לפני פנים,
 עם התנצחויות אחרי דומע מעמד לא אמריקאית, בדמוקרטיה שעור ליליאני.

 לא תוכניותיו, את להגשים ניסה אדם לאומית. טרגדיה ולא כלי־התיקשורת
 הוועדה אודות ההצהרה קדמה שלמעמד רק חבל הביתה. הלך ופשוט הצליח

 כושי בוועדה לי ״יש לדעתו: כישלונו את המסבירה הפחם. כריית לענייני
מצדו. יפה כן. הוא הכל בסך ונכה.״ יהודים שני אחת, אשה אחד,

 גירושיהם על בדיון שישב ששופט אחרי זו. לשעה נכון טוב, הכל טוב, סוף
 על החליט קונורס, פטי ורעייתו הלבן, הספורט אלוף קונורס, ג׳ימי של

 ולחזור הבן את להחזיר האם העדיפה אמו, ברשות 4ה־ בן בנם ברט, השארת
האב. לחיק בעצמה

 שוב שזכה שלה, האלוף מן יותר עוד אהבה אמריקה שכל הסיפור היה זה
הטניס. מיגרש של המלכות בתואר
 אוהב אני לנצח. אוהב אני לשחק. אוהב אני הזה. הספורט את אוהב ״אני

 צעירים עם לשחק אוהב אני יותר ועוד המישחק. מן חלק שהוא הכסף את
 יודע. מי שנים? כמה בעוד יהיה מה ג׳ימי. מתוודה כך אותם,״ ולנצח ממני
 ישלימו איר אבל מיקצוענים, של דורות שני ובנו, האב זה מול זה יעמדו אולי

אחדי מנצח רק יש שבמישחק העובדה עם

האלוף של יורשו קונווס: נוט

 עיניו את נושא קלרק ז׳וליאן שהזמר הרביעית השנה זו
 לצידו בתחרות־שייט. אם כי בתחרות־זמר, לא לניצחון.

 סיפון על לימינו יושב מהם שאחד מנוסים. שייטים שני
 שנים, ארבע בן צוות יחד מהווים והשלושה המיפרשית

המיפרשית שם חדשה. תקווה היא בשבילו שנה שכל

 ניצחו ללא או ״ניצחון מאוד. בה גאה וג׳וליאן רויאל
 שי הרגשה לי נותי כבר וזה שלי היא רויאל — במשט
 האטלנטי באוקינוס הנערכת לתחרות יוצא ז׳וליאן מלו.״

מדגג במיפרשית בדאקאר, ונגמרת בלה־בול מתחילה
קאטאמרן.

אגא של חייה חלום להגשים גגונאקו: קארולין
 ממונאקו, גרייס הנסיכה של הגדולים מחלומותיה אחד

 נראית זו בתמונה במונאקו. באלט להקת להקים היה
 באלט סיטי ניו־יורק של הגאלה בערב קארולין

 סקארפיטה פול ז׳אן בלוויית בפאריס, שאטלה בתיאטרון
 קארולין זיאקמאר־אנדרה. המוסיאון אוצר (משמאל),

שמבטיח מה תסמאר, לג׳יסלן הלהקה ניהול את מייעדת

 קארולין של מיועצותיה אחת הדיאגילבית. המסורת את
 לשעבר). הנשיא של ד׳אסטאן(בתו ז׳יסקאר ואלרי־אן היא

 להקה להקים מניעה כל אין קארולין של לדעתה
 הארמון על־ידי ניתמכת שתהיה במונאקו, מיקצועית

 לתמוך אפשר ״אם קבועים. רקדנים 35 בה ושיהיו
למחול.' משאבים להקצות לא סיבה איו בכדורגל,
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