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אללוייבנה סווטדנה של האמריקנידה
 43ה־ בת בתו סווטלאצה, הפכה לארצות״הברית, שנמלטה מאז בשנתיים

 תז?ה והיא — בלבד שנים ארבע עוד דבר. לכל לאמריקאית סטאלין, של
בעיר מתגוררת היא פרוטקציה. לח אפילו אין — בכן האמריקאית. באזרחות

 בארץ־ אשר אך שם, למקובלת הנחשבת ברווחה וחייה פרינסטון, האוניברסיטה
 בלבד״, אחת ״שנה השני טפרח לצמרת. השייכים החברים רק לה זוכים מולדתה
בקרוב. לצאת עומד לידיד״) מכתבים ״עשרים — (הראשון

ה1 | | |  נוהגת החדשה, במולדתה לגמרי התאקלמה ססאלין של בתו י ל■ 191 "111 \
 בחייה היחידי הצל מזה. ונהנית — דבר לכל כאמריקאית ■11 ש 111 11 ש 1*

בגלויות.■ מלבד בברית־המועצות, שנשארו ילדיה עם להתקשר ביכולתה שאין העובדה

הכניסה). מדרגות על — (בתמונה סוואנזלנה מתגוררת כאןחדש: בית
 כיום יש לסוואסלאנה חדרים. ששה בן נוח בונגאלו הוא הבית

׳ מכונית גם ג ר ו  עקרת־ אין שבלעדיהם והמתקנים האביזרים שאר וכל וסולידית, ירוקה ד
הצמרת. אישי רק כאלה לחיים זוכים מולדתה בארץ מסתדרת, אמריקאית בית

 רחוק לא מתגוררת ססאלין של בתו
 המנוח איינשמיין של מגוריו ממקום

 בו מקומי, חברתי אירוע בפת צולמה זו תמונה ג׳רסי. ניו פרינססון, לאוניברסיטת סמון
 : ארצות־הברית רחבי את כיום השוספות וההפגנות המהומות על דעתה את סוומלאנה הביעה

סוזמלאנה. הכריזה באי־סדר״. תמיד איחר לאי־סדר, חופש בין ■היא הברירה ״אס
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הנראית בפרווה להופיע כבר יכולה האשה פר־ היתוז פעם,למסרבות:
ושווה ל״י, אלפים פשרת שחה היא כאילו עשרת של חה

כבש מפרחת טוניקה : בתמונה מזה. קטן אחוז לכבוש ביותר הבדוקה הדרך ליי אלפים
מבהיקים. ויניל קישוטי עם מזוייפת, פרסי הימים. חלפו היום, אשה. של ליבה את

חודו? שיגעון
 בגדי :באנגליה האחרון האופנתי השגפון

 הרמן חנדי בתמונה, הדוגמנית לנשים. גברים
עשרים של מקבוצה חלק הינה ,20 בת

 שגעונות כל את להדגים שנשלחה דוגמניות
 לעולם. מסביב בסיור לונדון של האופנה
 הנשים יעשו בדיוק מה רק: היא השאלה

 ש־ הבריטי, הג׳נסלמן בחליפת ברחבי־העולם
בה. משתמשים אינם הגברים אפילו כלל בדרן


