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אמרקאית־ווסית
 קאר- ג׳ימי של הפיסגה מיפגש

 אחת הפך ברז׳נייב וליאוניד טר
 כ־ הקלסיות, הווינאיות האופרטות

מ (בתמונה השיא מריגעי שבאחד
״מח המנהיגים שני נראים ימין)
 ברז׳- כאשר קרה זה ידיים״. זיקים
אח עמיתו את ללוות החליט נייב

ב הרוסית בשגרירות פגישה רי
 מעד, החולה הרוסי המנהיג ווינה.

ה במורד שהחליק וכמעט נפל
 האמריקאי עמיתו כאשר מדרגות,

שהתייצב. עד בו ותמך אותו הרים
 השמאלץ, מנת את שסיפקו מי
וי הפיסגה, פגישת למיקום כיאה

 רוזלין, קארטר, של רעייתו היו נה,
 ב־ ילדות מחבקת למטה (בתמונה

 מסורתיות, אוסטריות תילבושות
 בתיל־ בובות לבת־הנשיא שהעניקו

 (בתמונה איימי ובתו, דומה) בושת
 לקונצרט להאזין שבאו משמאל),

 בכנסיה. מקהלת־נערים של מיוחד
 לשיר הנערים את הזמין הנשיא

 את כיבדו הם ואילו בבית־הלבן
ב היטב שנבדק בזר־פרחים איימי

 שהריחה קודם אנשי־הביטחון ידי
אותו.
 האופרטה מן פחות שנהנו מי

 בפני שמחו וינה, של היצאניות היו
 התקציב קשיי על היומית העיתונות

 ועל מרוסיה שבאו הלקוחות של
 שעמדו האמריקאים של קמצנותם

 מרפאי- של ״בקונגרס המקח: על
יותר!״ מרוויחות אנחנו שיניים

המפורסמות הידידות נר :הולסטון גיק אופנאי

 (במרכז) הולסטון ג׳ק האופנאי
 של המיוחד השנתי בפרס זכה

ש התילבושות על גרהם, מרתה
 של החדשה תוכניתה עבור עיצב
שבהנהל המודרנית המחול להקת

 המאורע את חגגו איתו יחד תה.
 יותר, המפורסמות מידידותיו כמה

 ומ- מהשראתו קבע דרך הנהנות
 הבלעדי. תיכנונו פרי ביגדיהן,
 :לשמאל) מימין (בתמונה, הידידות

 פורד בטי טיילור, ליז מינלי, ליזה
גרהם. ומרתה
 מזו יותר הדוקה ידידות יש וכי

ל המשלמות מפורסמות נשים של
 סודות על שישמור כדי גם אופנאי

ו הסנטימטר

;פיורד אחווו

ריסקו רוקד באן גס
ש טראוולטה ג׳ון זה אין לא,
 פידלר ארתור אם כי הלבין, שערו

תק על המנצח משמאל), (בתמונה
 הופעה המנציח חדש אריך־נגן ליט
תיזמורת־ :במינה מיוחדת חיה

 דיסקו רוקדת מבוסטון הטיילת
 כשהיא פידלר, של שרביטו תחת

וקט המוסיקה שיגעון את מנגנת
הדיסקו. בקצב באך של עים

מיל בין הופיע 84ה־ בן פידלר
 ליריד־דיסקו שהגיעו הצעירים יוני

 בניו־ השבוע שנערך מסוגו, ראשון
 עניין אינו נעורים כי והוכיח יורק,

 גם לעבור יכול ושבאך גיל של
באוז די שלא למי הרגליים דרך
ניים.
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