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 אנדון:7 7״ק3
 נניח סבע־ת ידה7

בעונה קטן
 כבר מכירים העולם בכל הילדים

 למופת, אב בתור לאנדון מייקל את
 רואים העולם בכל שהילדים משום

 אבל בערבה. קטן בית את באדיקות
 בטלוויזיה, רק לא אבא הוא לאנדון

 עד איך. ועוד הפרטיים, בחיים גם אלא
 מנשותיו ילדים, שבעה לו היו עכשיו

 בתו לו נולדה לאחרונה השונות.
 סינדי. הנוכחית, מאשתו השמינית,

 בא שלאנדון הראשונה הפעם זאת
 אחרי לרעייתו, לעזור לחדר״הלידה,

 בשקדנות לכן קודם למדו שהשניים
 הלידה של הטכניקה כל את רבה

 17 נמשכה הלידה ״אבל הטבעית.
 לנו נגמר שלמדנו מה וכל שעות,
 המאושר. האב מודה כן,״ לפני הרבה
 שאחד הראשונה הפעם גם זאת

 וזה האם, משדי להנקה זוכה מצאצאיו
 תחושה ״זאת להכריז: האב את דירבן

 ההנקה. תהליך את לראות נהדרת'
 תינוק." מניקים אין כאשר חסר משהו

המיניקה. היא סינרי אלא לאנרון, לא

אבות ת7נח7 חזרה יני:7רוס איזבחז
 מכולן. היקרה אפילו אומרים יש בעולם, היקרות הדוגמניות אחת היא הגברת

 אינגריד השחקנית — אמה רוסליני, רוברטו הקולנוע בימאי היה אביה
 נסיונה סקורסזה. מארטין לבימאי נשואה ודתה היא קצר זמן ולפרק ברגמן,
 הצליח לא טאוויאני, האחים של האחו בשם בסרט קולנוע, כשחקנית הראשון
 ובו חדש בסרט תופיע היא מחדש: לנסות עומדת היא עכשיו אבל כל־כך,

 שמאוהב היינם, גרגורי העור שחום ברקדן מאוהבת היא הניצחי: המשולש
הקולנוע. של הבא הלהיט שזה משוכנעים והכל בארישניקוב. מיכאל ברקדן

וננסירנניה? סאחאווב ■□א האם
גיססוו למ״סד ■שיווה שיחות ★
תקיוות צ״ף שו גוו ואו זה ■3 ★

• •  עוד לתקוע הזמן שהגיע החליטה פנסילבניה אוניברסיטת •
דרי העניקה היא זה לצורך הסובייטי. במצפון סיכה ב לאנ רו א ח א  ס
 שאינה במדינה להתקיים שממשיך הביטוי ״לחופש כסמל כבוד תואר

 באוניברסיטה, הרצאה לשאת הוזמן אף סאחארוב הביטוי." בחופש מכירה
 לא שלהם, יסורי־המצפון כל עם שהרוסים, להניח יש אבל במאי, 20ב־

 נלוזות למטרות גורקי, בעיר שלו הגלות ממקום לצאת למדען יתירו
• שכאלה • ה שהפסנתרן שחושב מי יש • בראצ׳  בדיחה הוא לי

 הבנק. אל הדרך בכל בוכה זאת בכל הוא אותו, מעליב זה אם מוסיקלית.
 לערוך עומד שלו, והיהלומים הפרוות במיטב מקושט ליבראצ׳ה, כי

 של המשוערת וההכנסה בנידיורק, ברדיו־סיטי, קונצרטים סידרת
• זה? מצחיק, זה דולר. מיליון 1.7 היא הללו, הקונצרטים • • 
 לוס־אנג׳לס, של שכונה אותה קליפורניה, סיטי, שבקלבר בית״החולים

 של קטן צבא להוסיף לאחרונה נאלץ מ־ג־מ, אולפני גם נמצאים שבה
 ביותר המפורסם שהחולה משום זאת, שלו. הקבוע לצוות מרכזניות

 ג׳קסון, מייקל כמובן הוא החולה לטיפול. שם התאשפז בארצות־הברית
 סירטון בצילום קשות כוויות שנכווה אחרי שערות, השתלת שעובר

 5000 למקום הגיעו בבית־החולים, התאשפז מאז קל. למשקה פירסומת
 מהירה. החלמה אישית לו לאחל שרצו מעריצים, של טלפון קריאות

 לצאת יוכל וג׳קסון מהירה תהיה אכן שההחלמה מבטיחים הרופאים
• יוני בחודש הופעות לסיבוב •  נערך אשר מיוחד בנשף •

 בריטניה של האולימפית לנבחרת תרומות לאסוף כדי בבוורלי־הילס,
 של הכבוד אורח את קיין מייקל הערב של הכבוד מנחה כינה הגדולה,

ריו: הנסיך הערב,  משום זאת, כל הקיר." כתובות ציירי של גור •ואן אנד
 הפחות השכונות מן באחת שערך ביקור בשעת החם, המזג בעל שהנסיך

 שבה הסוג מן שפופרת מתוך לבן צבע התיז לום־אנג׳לס, של מפוארות
 הרבים העיתונאים על הקירות, לקישוט השכונה דיירי משתמשים

 את להפוך כבר מתכוננים לוס״אנג׳לס בעיריית הרף. בלי זנבו על שישבו
 הוועד הכריז בשעה ובה היסטורי, לנכס הנסיך השתמש שבו הצבע אקדח

 אוסף הוא הנסיך האמנותיים, כישוריו עם קשר שללא הבריטי, האולימפי
 לטובת דולר מיליון רבע הניב בקליפורניה הביקור מומחה. תמונות
• הספורט • ט • ר רג  ממשלת ראש של לשעבר רעייתו טרוד־ו, מ

 כדי מועסקת, היתה שבה הטלוויזיה לתחנת במיוחד לצלצל טרחה קנדה,
 מאוטאווה עשיר סוחר עם בברית־נישואין לבוא עומדת שהיא לבשר
ד בשם  כך, על שדיווחה התחנה. דלא־ניידי. בעסקי העוסק קמפר, פרי

( הקודמים. הנישואים. מו ילדיה ששלושת הוסיפה טין ס ה >,12ג׳ ש  סא
של )10( מי • הנישואין בטקס אורחי־הכבוד יהיו ),8( ו •  הליגה •

 ערביים אב־טיפוסים על לאחרונה התלוננה השמצה נגד הערבית
 הערבי. בכבוד ופוגעים מעליבים שהם ההוליוודיים, בסרטים המפותחים

 הכוכבת על־ידי המופק פרטיכל, בשם חדש לסרט במיוחד היתה כוונתם
 גולדי מגלמת בסרט הראשי. בתפקיד מופיעה היא שבו הון, גולדי

 נסיך אחרי לחזר האמריקאי מישרד־החוץ על־ידי שמתבקשת מלצרית
 בארצו. חדש צבאי בסיס להקמת מימון בעזרתו להשיג כדי עשיר, ערבי

 רוצחים שמלות, כרודפי הערבים את מציג שהסרט טענו הליגה פרקליטי
ה הסרט, מפיקת ומוקיונים. א ת  דחתה קולנוע) מדור ז׳ילברט(ראה אנ

 בו מחפשת ש״הליגה בטענה התסריט, את מחדש לכתוב הדרישה את
• כלל." שם נמצאים שאינם דברים •  הראשונות הגברות מן שלוש •

1 הלבן. בבית החיים על בסימפוזיון ישתתפו בעבר, ארצות־הברית של

243539 הזה העולם


