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היא - הסוביטית הטלביזיה כוננת היא - בבוית־המועצות
מנה׳ דווה - במוסקבה גלויה מנהרת שלמית-אמה יכה

 הרי היה אביה טוב. חינוך קבלה ״ילנה
שבעק לו, שקרה הסיבוך עד ומהנדס. מורה
 בתו את להכניס דאג להורג, הוצא בותיו

שבמוסקבה. החינוכיים המוסדות למיטב
★ ★ ★

כסרטים סטאטיסטית
 לבית־ספר ילנה עברה האסון אהד ■ט
/ /  העבירו שמם שעל משפחות, לבני /

ל שייכת היתד, היא שחור. פס השלטונות
 כמו מהנדס, להיות רצתה היא כזו. משפחה

 בתעודת־ החמישית השורה בגלל אבל אביה,
היהו הלאומיות רשומה ששם שלה, הזיהוי

פר כמזכירה עבדה לכן נפסלה. שלה. דית
ב גדולה גלריה ניהלה שאמה בעוד טית,

מוסקבה.
ב כסטאטיסטית ילנה שיחקה מכן ״לאחר

ברית־המועצות, בבידוד וכשהייתי סרטים,
 בטלביזיה לעבוד שהתקבלה חברים לי סיפרו

 אלה בתוכניות השתתפה היא המוסקבאית.
קריינית. בתור

 קרתה שבועות משלושה למעלה ״לפני
בבית־ה־ אושפזה והיא תאונת־דרכים, לה

מ בית־חולים שהוא בוטקין, שם על חולים
 לה סידרו זר, נתין שאני מכיוון לזרים. יוחד
האישפוז. את שם

ל עימד, אבוא מקודד״ אני הבא, ״בקייץ 4
תראה!״ בישראל. ביקור

★ ★ ★
דודאד מיליון

■■■11*1־11־11!■---1|—
 עתונאי בקופול שולחננו אל הצטרף אז ף
 מאוד נכבד חלק היה שלו ידוע, ישראלי 1

 לא בישראל. ג׳י יוסף של הדימום במסע
 ולרשום לדו־שיח להקשיב אלא לי נותר
במילה: מילה אותו

 גמרנו חולם! אתה יוסף, העתונאי:
אגדות. עליך לפרסם

 לשיחה תפריע אל ושתוק. שב יוסף:
שלנו!

אי נ ו ת ע ש היחידי שהיית שמעתי :ה
וש סטאלין, של בתו סווטלאנה, עם נפגש
 שנשאר מבנה מכתב לה שהבאת הוא אתה

ברוסיה.
 עם אלי באתם אתם הרי (ברוגז): יוסף

 על כלום יודע לא אני הזה. הסיפור כל
 אגלה לא אנשים. מוכר לא אני סווטלאנה. -

 לי שהציעו למרות היא, איפה אחד לאף
דולאר. מיליון

אי נ תו א סע לוקשים! למכור תפסיק :ה

לך. דואגים הם הוריך. אל הביתה,
סף  באמת אני שבועיים. שם הייתי :יו

 אפגוש אליהם. לא אבל לשווייץ, עתה נוסע
 לבקר לרוסיה, אסע כך ואחר סווטלאנה, את
 בבית־ד,חולים. אשתי את

אי נ תו ע . את לבלבל תפסיק :ה . .

אשתך... על שלך והסיפורים אתה
סף  על תדבר אל אותך! אכה מנוול! :יו

 שאני פעמים אלף להגיד יכול אתה אשתי.
 אשתי. על מלה אף תגיד אל אבל מבלף,

 פרטי. עניין זהו
מכסאו, קם העתונאי

 ״שמע, אחת: בבקשה די: אל לפנות שכח לא
 תתקשר פאריס את עוזב שאתה לפני יוסף,
■* טוב?״ אלי,

 הסכמה. לאות בראש ניענע ג׳י יוסף
חדש פרה יתחיל מעט עוד כי ברור היה

י י י וי י י

אמריקאית המכוזית
 שכתוצאה ג׳י, יוסף לדברי התאונה, אירעה בה

מיוחד שהוא מוסקבאי בבית־חולים לנוצ׳קה

ב הנראית שברולט,
 המכונית היא תמונה,

 אושפזה ממנה
זרים. לנתינים

 של בידיה דה־פראנס, ז׳ורצרפתי השבועון
 לפני צולם ״זה לנוצ׳קה;

 יוסף סיפר בברית־המועצות,״ שלנו הקיץ במעון חודשים כמה
כאן. המופיעות התמונות צולמו היכן .הוכחה שום אין אך ג׳י,


