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 מזה, חוץ בלוס־אנג׳לס. מרוהטים חדרים המשכירה בעלת־בית, היא בערסל הנערה
 שחקנית־ — ובקרוב נערת־פלייבוי כוכבנית־טלביזיה, גם היא דוריאן אנג׳לה

קולנוע.
 אוהבת גם היא לכך. הסיבות כל את לה שיש משום — להתפשט אוהבת היא
גבריים. דברים אוהבת שהיא מפני בנראה — כדורגל
מלחינה שירים, קוראת שירים, כותבת בשירה. עוסקת שהיא הסיבה גם זוהי אולי

קצב. מעריצה ובכלל, — המגוונים חבריה ושל עצמה של השירים את
 העדיפה למשל, כן, בררנית: היא לה, חסרים אינם והגברים שהפרוטה ביוון
 של מקומה את למלא לה כשהוצע — הפרברים בסיפור להופיע שלא אנג׳לה

מדי. יותר לחשוף צריכה השחקנית היתה בו מסויים ברגע מד, נאטאלי
 הערמונית, הנערה קובעת עצמי,״ בשם מופיעה ״אני סיבה: עוד יש מזה וחוץ

ללולובריג׳ידה.״ דומה שאני הטוענים אנשים יש אם ״גם חומת־העיניים,
 בענוותנות. מוסיפה היא לפחות,״ ״בפנים,
 הופעתה של אחרים בחלקים שגם היא העובדה

גדולת־המידות. בג׳ינה לקנא

הייזל

הפיראטית
 מוכרת )21( טיילור הייזל

 שודדת״ בתור בלונדון עכשיו
הים.

 את כובשת שהיא משום לא
 ש״ משום אלא מעריציה: לבבות

 לחיסולה, עד — כיהנה הייזל
 ב״ כקריינית — חודשיים לפני

 ששידרה פיראטית, תחנת־שידור
ברי מחופי הרחק לא להיטים

הערפיליים. טניה
 סיבה שום רואה אינה הייזל
 משום כישרונותיה. את להסתיר

לסגי עד ידועה, היתד, אולי, כך,
 ״הקול בתור לונדון, ראדיו רת

הפיראטים.״ של ביותר ד,סכסי
אפש לה אין כששוב עכשיו,

 קולה, נאה כמה להדגים רות
אח דברים להדגים נאלצת היא
 צלמי־האופנה־וה־ בעזרת רים,

 היטב אותה המכירים עיתונות
שלה. מימי־הגלים עוד

 אומרת, היא שלי,״ ״החלום
 חנות־תקליטים בעלת להיות ״זה
 הלהיטים. כל את אמכור בה

 הוסיפה, היא נגילה.״ הבה כולל
בחדשות. הנמצאת ישראל לכבוד

 עוד למכור רוצה היתד, והיא
 ״אני מסויימים: להיטים כמה

 הנותגלגלות האבנים את מעריצה
 היא השיא,״ הם הביטלס אבל —

נוצצות. בעיניים מתוודה
רציניים!״ כל־כך ״הם

 לשומרי־ראש. זקוקה טיילור אליזבט
 שלה. התיסרוקת אלא — ליז לא בעצם

ה אילוף האחרון, סירטה של בפרמיירה
 — שוטרים שני עם ליז הופיעה סוררת,

לירות. 3.600.000 השווה תסרוקת ועם
 אלכסנדר הידוע שהספר משוס לסה?

 הרי מן צרפתי תכשיטן עם יחדיו חיבר
 שזורת־יה־ תסרוקת והכין — לא־פה דה

 — פרחי־תכשיט של כתר הכוללת לומים,
 בן יהלום אלא אינו פרח שבכל עלה שכל

קאראט. תישעה
להגיד, עכשיו יוכלו ליז של שונאיה

באי□ מאיפה
 היו הם דפקטיביים לילדים בבית־ספר

 בלתי־מספיק. ספק, של צל בלי מקבלים,
 היו בתל־מונד עבריין לנוער בבית־הסוהר

בצינוק. אותם סוגרים
מסח הצלחה קוטפים הם באנגליה אבל

 תמיד המצוי שהאנגלי משום אולי ררת.
 וששת אמא: את בייחוד הוריו, את אהב

אנג של החדשים המוסיקאליים המוסקטרים
ההמצאה. אמהות עצמם מכנים ליה

 האמהות עם לערב שאין — האמהות
 כבר זכו — לגמרי אחרת להקה והאבות,

שרצה מי גם והיה שערוריות, וכמה לכמה

תסרוקת
נר<ת1מ*ל<

 שלה הגולגולת על שצומח ״מה שקט: בלב
 מסתירה.״ שהיא ממה יותר הרבה שווה

 זה את אומרים כבר הם בעצם, אבל.
מזמן.

הכשרונות
 שאינה התנהגות על לדין אותם לתבוע
הרחב. לציבור הולמת

 החבורה, אומרים זה,״ על גם נתגבר ״אנו
 נהיה — שצריך כמו לנו משלמים עוד ״כל

ולש שלנו היגון כוס את לשאת מסוגלים
הסוף.״ עד אותה תות

״הנו מצויינת: הצעה יש לאמהות אגב,
 המנצח אומר להקות,״ סתם רוצה לא ער

 מוסיקאים שיחפשו מציע ״הייתי שלהם.
 למשוגעים. בבתי־החולים וזמרים
אמיתיים.״ כישרונות המון שם ״יש

ההמצאה״ ״אמהות

בפלסא ובריס
 ארצות־ דואר מאוז: מיקי בולי •

 :מאוז מיקי מעצמו לעשות התחיל הברית
 הבאה שבשנה הדואר הנהלת הודיעה השבוע

 דימני וולט של לכבודו בול לאור יצא
 העכבר של דיוקנו עם — אולי המנוח.
הידוע.

★ ★ ★
ניו־יורק ילדי :שכזה חיניד מין •

 — גסות מילים מיני כל עוד יגידו לא
 אותם, ילמדו מעכשיו, נכונה. לא בצורה

 חלקי־הגוף שמות את מיוחדים, בשיעורים
 מנהל השבוע הודיע כך על האינטימיים.

ר הניו־יורקית, החינוך רשת ״ ד ד ר נ ר  כ
בן.  ״יהיו הטוב: הדוקטור הצהיר דונו

 ביטוי הכוללים — מיוחדים שיעורי־מין
 האיברים.״ שמות של ומדוייק נכון

 ה־ יינתנו כשורה, יתנהל שהכל וכדי
ה השגחתם תחת שיעורים־למילים־גסות

מפקחי־ד,חינוך. של ישירה
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