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ם י ט נ נ ל11ב א ו1ו
לפינוקיו כתב האפיפיור

ביותו לסבס* ניבחר נוראייב
!הח ירדן מלןתוס״ן

ל שלא ליט
למ ילדיו, שלושת את הזניח

 ערב החדשים. נישואיו רות
 שעבר, בשבוע ללונדון יציאתו
 לצלם לצלמים חוסיין איפשר

 אביז ילדיו עם משחק אותו
 הבכירה־המאו- בתו ,4ה־ בת

 בת האיה ירדן, מלן של מצת
 שניהם השנתיים, בן ועלי 3ה־

 לא- שנפטרה עליה ׳מאשתו
ש ליחסים בהתייחסו מבבר.

 ילדיו לבין :החדשה אשתו בין
להיות ״קשה :חוסיין אימר

 לכך ודרושים ילדי. ואם אשתי
 ויכולת רבים כוחות אוימץ־׳לב,

 יש אלה וכל עצומה, ויתור
נור.״ למלכה

״״4־ האפיפיור
 הקודם בשמו או הראשון,

האפי הוא לוצ׳יאני, אלבינו
ב הרב בפירסום שזכה פיור
 שלפני האישיים חייו על יותר

 שהיה פאולוס, יוחנן הבחירה;
!מת קארדינאל שנבחר לפני
 אנשים ואוהב ביותר קדם

ה לעיתונות סיפק פשוטים,
 שהיה שלו תמונה איטלקית

 נראה הוא שבה שלוש בן
 בארצות ילדה. בביגדי לבוש

ל ביותר מקובל הקאתוליות
 בביגדי קטנים ילדים הלביש
 פיר־ אחדות שנים לפני ילדות.

 ה־ של בעיתון פאולוס, סם
 בפירנצה, הקאתולית כנסיה

ל שכתב דימיוניים מיכתבים
ה מן שעברו שונים, אישים

פור השאר בין ימכבר. עולם
 לסופר לפינוקיו, מכתביו סמו

 תרזה למריה דיקנס, צ׳ארלס
 מארק לסופר מאוסטריה,

ו סקוט וולטר לסר טוויין,
 יוחנן מציין במאמרו לישו.

ל המיכתב את כי פאולוס,
 שבע, בן כשהיה כתב פינוקיו

!מאז. עליו ושמר

 קוג׳אק את המגלם השחקן
 בכל צופים מיליון 100 לעיני
 הסיר שבוע, מדי העולם רחבי

 הקשיחות הבעת את מעליו
 :את ליווה כאשר מהסרטים,

ש לחתונתה פריסטינה בתו
 נישאה כריסטינה ביוון. נערכת
 קוסא־ ג׳ון בשם יווני לצעיר
סר מפיק של בנו שהוא קיס,
 וסאוואילאס קטן, יווני טים

 סביב טיול הצעיר לזוג !העניק
ה הזוג כירח־דבש. העולם

ב להתגורר ימשיך לא צעיר
 בניו- צנועה בדירה אלא יוון

 הבטיח הכלה של :האבא יורק.
 להקלט לו לעזור לקוסיאקיס

 כמו בדיוק הסרטים, בעולם
שלו. !האבא

^5־ מאוגוט ׳
 של תמונתה זה במדור סמה
 של ארוסתו לינדסי״הוג, לוסי
 בעלה־ ארמסטרונג־ג׳ונס, טוני

 מרגרט. הנסיכה של לשעבר
 אינה מרגרט גם כי מתברר
יו והיא בצלחת, ידה טומנת

 (עמה ליבליין רודי עם צאת
 17ב־ :ממנה הצעיר בתמונה)

 הבירה מלך של בנו שהוא שנה
אחדים, חודשים לפני האנגלי.

 מרגרט, של לאחותה ■כשנודע
ה על 2ה- אליזבט המלכה

 בחור עם אחותה של רומן
 רבות, כה בשנים ■ממנה הצעיר

אולטימ בפניה הציגה היא
תפקיד או רודי, או : טום

כב ויתרה מרגרט הנסיכה.
 לפני אולם רודי, על יכול

 שוב, איתו נראתה שבועיים
 לונדוני צלם על־ידי וצולמה

 זו תמונה כי ספק ואין זריז,
המלכה. חמת את עוררה

!?5£, מראייב
 בארצות- באחרונה שנערך

 אמריקה נשות קבעו הברית,
 נו־ רודולף רקדן־הבאלט כי

 ה־ הגבר לדעתן, ■הוא, רייאב
 דיעה עם בעולם. ביותר סכסי

 ואן- מוניק גם מסכימה זו
 פרשת־ בעיקבות שנודעה וירן,

ה עם לה ׳שהיתה האהבים
 ואן- קנדי. ג׳ון המנוח נשיא
 שיל ידידתו גם שהיתה וורן,

 שנים, כמה איתו וחיה נורייאב
נפלא כה ״נורייאב :טוענת
 הייתי אני דת, היה הוא שאם

 ואן״ פאנאטית.״ דתית הופכת
 שעבר, בשבוע סיפרה, וורן

ו נורייאב את הכירה כיצד
 הגדול הרומן התחיל כיצד

 ביותר הסכסי הגבר של ביותר
היה ״זה :בארצות־הברית

 במועדוו־ילילה אותו כשראיתי
ל אותו והזמנתי בניו־יורק,

טוויסט.״ ריקוד




