
י״ בני אח לספת ד 1x1.ורי*ב:1 פדדה
 הסוביטיים, בשילטונות נילחמת נורייב שפרידה שנים 28 כבר
 רודולף הרקדן בנה עם ולהיפגש למערב לצאת לה שיתירו בתחינה
 גיזל, נכדתה עם 74ה־ בת הישישה האם נראית בתמונה נורייב.

 כשהיא רודולף, של האחיות משלוש אחת רוזה, של בתה ,18ה־ בת
 נורייב ערק כזכור, הרקדן. בנה דיוקן שעליה בתוכניה, מחזיקה
 האם, של ראשה על מרחפת עיוורון כשסכמת עתה, .1961ב־ למערב
נוספת. להזדמנות מצפה היא בעיניה, קשה ניתוח שעברה לאחר

לד י דז יום באנקספס: ן א1 ווקס ב מל
 מרבים אינם באנקרופט אן השחקנית ואשתו ברוקם מל הבמאי

 אחת למישפחה שמספיק משום אולי מכם, ,8ה־ בן בנם עם להצטלם
 הזוג כאשר צולמה זו תמונה כך. כל מפורסמים שניים בה שיהיו
 בהזדכד בלום־אנג׳לם. הילדים מוסיאון לפתיחת הבן את לקח העליז

 (הילד הקהל מן צעיר מעריץ המישפחה אל הצטרף זו חגיגית ונות
י אוטוגרף. לבקש שבא לטל), שמשמאל

לא! להזותחן גן, לשיר בדאון: גיר
רווקותו, על לשמור המעדיף האמריקאים הפוליטיקאים אחד

 כבר שהקרקע אלא בראון. ג׳רי קליפורניה מושל הוא שעה, לפי
 מתקרבת. הבחירות מערכת כאשר לרגליו, מתחת לבעור מתחילה

 בני קולות במחיר לו לעלות ועשוי הצעיר הדור על אותו שמחבב מה
 רונדסטאדט. לינדה הזמרת עם ההדוקים קשריו הם המבוגר, הדור

הבחירות. בשנת השניים של הזמנים לוח ישתנה איד מעניין

 גבוה, פרופיל על לשמור עלי מוחמד מצליח יותר, צעיר נעשה אינו אם וגם קצת, השמין אם אפילו
 האחרון בביקורו הכריז בעולם,״ ביותר והיקר ביותר היפה עדיין ״אני הגדול. בפיו כשמדובר בעיקר

 שני בשבועיים המרוויח מישהו עוד ראיתם ״האם באירופה. שבועיים של הופעות מסע במיסגרת בברלין,
 15 ״במשך הוסיף: טעות תהיה שלא מנת ועל המאמין. המוסלמי הסופר־כוכב התגאה דולר?״ מיליון
מם־הכנסה.״ אחוז 60 שילמתי מתוכם מיליון,דולר. 60 הרווחתי מופיע שאני השנים

״ יבגניי
בדאס־ו ח״ם

 מתוקים לחיים טובה דוגמה
 משמשים אמא־רוסיה בנוסח

ורעיי יבטושנקו יבגניי הזוג
 בנס עם משמאל, (בתמונה תו

שהמו אחרי סאשה). הקטן,
 חטאי את למשורר סלחה לדת

להש ומשחדל הפזיזים, נעוריו
ב זכה מיותרות, הערות מיע

 — דאצ׳ה — מפוארת אחוזה
מ קילומטרים 20 הממוקמת
אש עם חי הוא שם מוסקבה.

המתר שהיא יאן, הבריטית תו
יצירותיו. את לאנגלית גמת

218523 הזה העולם


