
וחווטין ״ונא אם יודעים אינם והוונאים האלנוהול את נושא אינו
 בטרם מיצים, רוברט של האחרונות התמונות אחת
 תמונה היא פורר, בטי שם שעל למרכז־לגמילה היכנסו
 שיכור הקשיש, השחקן אחת: לא עצמה על חזרה שבעבר

 מסוגל אינו ליליות, במסיבות משקאות סיבוב אחרי כלוט,
 להסתייע ונאלץ למכוניתו, או לביתו דרכו את למצוא
 המופרזת, בשתייתו ידוע היה מיצים חבר. של בכתף

 הסתבך הוא החולנית. בפטפטנותו גם זו תכונה ובהשפעת
שגידף אחרי ובקרבות־שפתיים, בתיגרות־ידיים אחת לא

 מכריו להתכוון. בלי ואישיות, פוליטיות נאצות, והשמיע
 אבל חסר־אחריות, הוא כי וטענו להגנתו, פעם אף יצאו לא
 שלו, האמת בעצם הוא שתוי שהוא בשעה מפיו שיוצא מה

 הגוף חדל הגיל שעם אלא גס״רוח. אדם ביסודו, שהוא,
 גמילה של לטיפול כשנכנס האלכוהול. את לשאת

 יכלו לא המוסד, באותו טיילור ליז של נסיונה בעיקבות
 הטיפול. לסיום אפשרי מועד כל לו להבטיח הרופאים

לחלוטין. יירפא אכן אם לדעת ואין הקשים, מן היה מצבו

המונתו״ נ..צוות וציאוו■ סטינו ריציאוו,
ביו) הנועז המיבצע את שתעשה בהיסטוריה השניה האשה להיות נועדה היא

 י* בדיוק שנה לפני למעשה, לחלל. ולטוס כדור־הארץ את לעזוב האדם: של
 חללית־ו] את שהוציאה הידית את להפעיל היה ותפקידה בחללית, רייד הלן

 ש להזדמנות רזניק גיודית ציפתה ביוני, 18ב־ כן, אחרי שנה מחללית־האם.
ידית. בהפעלת להסתפק ולא החללית, מן ממש לצאת צריכה היתה היא

 טרשקד: שוואלנטינה אחרי שנה עשרים להתרחש עמד זאת כל
 או את עזבה אותה.קוסמונאוטית׳׳), כינו הראשונה(הסובייטים האסטרונאוטית
 הנבחו חבריה ששת עם יחד מצפה, היא בינתיים לחלל. בדרכה ברית־המועצות

 ט בין למשימתם. יצאו ולא קורקעו הם תקלה שבגלל אחרי הבאה, להזדמנות
 פיל אנה — נשים שלוש עוד יש הארץ לכדור מסביב לרחף העתידים החלל

 מל הניסיון לתורה. אחת כל הממתינות סדון, וריאה סאליבן קאתי
 המועס של וביכולתה בכישרונה תלויה תמיד ולא מאוד, ארוכה היא שהצפיה

למדי. מורכבים ותנאים נסיבות של בצירוף אם כי

שגונו גם־ווח, אום אותו, שתוביל ינתר 9191 הוא ענשיו מיצים: וובוט

ח נמעט הניצחון נוו:9מ (יון היו״ם מן נו
 וכיון אלא אינו בווימבלדון תארו על המגן האלוף
 והמחבט לארץ נופל כשהוא מעוף, של ברגע מקנרו,

מבריק במישחק נעים לא רגע זה היה מהידיים. לו נשמט

ל האמריקאי נגד מקנרו של  מישחק סקאכלרן, בי
 במשו ביותר הטוב כמישחקו מקנרו על־ידי שתואר

.1:6—3:6-3:6 סקאנלון את הביס מקנרו המישחקים.
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