
כהן אנג׳ליק

תכונות ליה ף,נערה
 מיוחדות!״ תכונות ללא נערה ״אני עצמה: על מעידה ״קינסר״, המכונה כהן, אנג׳ליל!

 בשנה אנג׳ליק, הפכה מאוד, ופוטוגניים בולטים נתונים כמה כילל ואולי כך, משום אולי
אמריקה. של ביותר המבוקשות מדוגמניות־הצילום אחת האחרונה,
 צרפת. — אבותיה לארץ לזמן־מה, אנגיליק, שבה ארצות־הברית, ברחבי שהתפרסמה לאחר

 יהודים,״ בעצם, היו, והם בצרפת, נולדו ואמי אבי כי אם דבר, לכל אמריקאית מרגישה ״אני
והמחוטבת. התמירה הקומה בעלת הערמונית מספרת

הכל, ״ככלות בולטת. בתמימות אנג׳ליק אומרת טוב,״ שיותר כמה ״לחיות תוכניותיה?
 טובים חיים לא זה אם — וחסרת־תכונות ממוצעת רגילה, נערה החיים מן לבקש יכולה מה

לי צחצחי ניליושלווים?״

ת ו ר י ה מ מהר כמה :ז י ל שד ה
 ב־ מאוד? חשובה אישיות להתקדם יכולה
כר וריצ׳ארד טיימר ליז של מיקרה

 השחקנים לשני לקח זה לאט. לאט — טון
 ממכו מטרים, עשרה לעבור דקות חמש
 .בו הניו־יורקי, אולם־הקדלנוע לכניסת ניתס
 המבקרים, פאוסטוס. דוקטור סיר״טם הוצג

״סרט ביותר: מהירים היו זאת, לעומת
ה העיר בלתי־מוגבלת,״ גסות בעל גרוע,
ר שני 6 שבהם. בולט ו י פ י פ א
: ם ארמסטרונג ל״סאצ׳מו״) למאי י

 נגן כשרק הגיאז״, ״אפיפיור מזמן קוראים
 איתו מתחרה המפטון, ליונל אחד, כושי

 השבוע המוסיקאלי. בעולם זה, תואר על
 נתקבלו הם קוליגה: לבקר השניים החליטנ

השישי. פאולוס הרשמי, האפיפיור אצל
ת 9 י ר ט ס ג נ ג : ה ה ב ק ס ו מ ב
 וקלייד בוני הסרט אחרי משתגע העולם כל
 נושנות צעירים גנגסטרים זנג המפאר —
 דאנביי פיי את הפך כבר הסרט /30ה־

 נהולכים עליה מסתכלים שכנלם לכוכבת
ב אבל שוב, לה, קרה זה השבוע אחריה.

 שהמוני־מוסק־ אלא ברית־המועצות. בירת
 האסור — הסרט בגלל אחריה הלכו לא בה

״בלתי־חינובי״ שהוא משום ברוסיה, להקרנה

 ברט מעיל־פרטה, לבשה שפיי משוס אלא —
הרכי אותם ענקיים, ומשקפי־שמש מפרווה

ר • ולילה. יומם בה נ ו י ל י מ ה ה
: ם ו ד הקומוניס המפלגה חבר ״אני א

ה המיליננר קרא גרמניה!״ מיזרח של טית
המער בגרמניה בריגול, כשהואשם נרגש,

התבדח: לא פורמט היינץ האנס בית.
 למימ־ עסק בעל שהוא שאיל־ההון, מסתבר

ב עוסק הדואר, באמצעות צורכי־צילום כר
י • שנים. זה מיזרחית תעמולה ח י ה ״

: ״ : ך ל  סיפורי־סלכים, האוהבים אלה מ
 נוספת ארץ בקרנב, להנסיף, כנראה ינכלו

 לפחות — שולטים בהן המדינות לרשימת
 חזרה, השבוע ומלכות: מלכים — כלפי־חוץ
 אוחניה־ המלכה־האם שנה, 37ב־ לראשונה

ה רי טו ק  נכדה להטבלת לספרד, )80( וי
 ואן ח המלך־המיועד של בנו פליפה,

יחי המלכה! ״תחי בורבון. דה קארלום
 פניהם על כשעבר אלפים, הריעו המלך!״

 פראג- ספרד, דיקטאטור הטיל_ עליו האיש
י • כמלך. לכהן פראנקו, ציסקו פ ו א  

ת : נ ת י ל ל ח  הגיעו משונה להחלטה ה
רו הלנה בית־האופנה־והקוסמטיקה מנהלי

 החדשות דוגמאותיהם את לעצב בינשטיין:
 אפשר — התוצאה את החלל״. ״אופנת לפי

המצורפת. בתמונה לראות

הקיר על הכתובת
 אופנת־הבפתו- את בטח זוברים אתם

 (״העולם באמריקה הסיסמאות, עם רים
 מישלוח אלי הגיע עכשיו ).1578 הזה״
מניו״יורק. ישר חדש,
ב סיסמאות. של :כפתורים של לא

 בתי־הנוחיות קירות על המופיעות אלו
הציבוריים.

 פאטריוטיות. כתבות יש :ראשית אז
 בפאט- שימוש המתיר חוק ״חוקקו במו

 אמריקאי הוא ״אלוהים או !"ריוטיות
 אנטי־פאטריוטיות, או "1 אחוז 100ב־

 אותי וקח — הציתה לך ״יאנקי במו:
״איתך !
״עז :בפולות-משמעות סיסמאות יש

אומ שירותם!״ את לגמור לבחורים רי
 שתי את מחק מישהו אחת. כתובת רת

האחרונות. המילים
הס עם אבל רגילות, סיסמאות ויש

 מסוגל משגע גוף בעל ״גבר תייגויות:
 אם ביל, אתה, אבל — דבר בל לעשות

 אני, זה תתקשר. אל זאת, קורא אתה
ג׳ימי.״

 תעלנל־הפיר־ את זוכרים אתם
 לי?״ צחצחי ״נילי של סומת

הס מן פירסומי, גאון מישהו,
 מפואר שבית־מלון החליט תם,

 נעליים מצחצחת צריך בתל־אביב
בעי פירסם הוא נקבה. ממין

נת בה מודעה, העברית תונות
 ״נילי לתפקיד מועמדות בקשו

לי״. צחצחי
נזע כת היתה תגובת־הקהל

 כל את ביטל שבית־המלון מת,
התוכנית.

 לא באמריקה, הדבר אירע לוא
 יש באמריקה כי סקאנדאל. היה

וחל — רבות מצחצחות־נעליים
בבליקיני. זה את עושות קן

 הציח־ סאלון את למשל, קחו,
 נורת בתחנת־הרכבת שנמצא צנח
מטפ שם פראנציסקו. בסאן ביץ׳
 ביסודיות. האלגנטי בגבר לים

 לכבס להתגלח, להתקלח, אפשר
ממ שאתה בזמן הבגדים את
נעליך. את לצחצח וגם — תין

כסו נערות־בליקיני, בעזרת
רוזמן. כיאטרים

קו הסתייגויות: שתי רק יש
 עולה שכזה ציחצוח כל, דם

ישראליות. לירות שבע
 ל־ לסאלון להיכנס כדי שנית,
 להוכיח חייב אתה — ציחצוח
כפעולה רוזמן כיאטרים.18 לגיל מעל שאתה

מפארים הנסיכה תעלומת
הנסי של דירתה את שהרעידה התפוצצות

 את הזעיקה )37(רוהאן דה אלייט כה
 את מצאו הם מכבי־האש. ואת המשטרה

 על מתה הנסיכה את לגמרי, הרוסה הדירה
ותחתונים. חזייה רק לובשת כשהיא מצעה,

 ידוע סתמית: תאונה שזו חשבר בתחילה
 התחשבה לא מפוזרת, היתד, שהנסיכה היה

 בחור נעצר השבוע אבל בסביבתה. במיוחד
 בן צרפתי זהו הנסיכה: ברצח שהודה צעיר

 ג׳נו־ דה ורנייה דו מישל בשם ,22
ייאק.

 האוסטרית,״ הנסיכה של מאהבה ״הייתי
 של המשטרה מפקח לדברי הרוצח, אמר

 כשרבנו. זעם, ברוב בראשה, ״הלמתי פאריס.
לעשות צריך הייתי — מתה שהיא כשגיליתי

 גניבה של עקבות להשאיר ניסיתי משהו.
 שפכתי עזר, לא כשזה פשוטה. ופריצה

ה את והצתתי — למיטה מסביב בנזין
דירה.״

הת מדוע עצמם ששאלו פאריס, עיתוני
 מזדקנת בנסיכה והצעיר הנאה הגבר עניין

 התשובה, את מצאו — הריגתה כדי עד —
ה מלחמת־העולם שעד להם הוברר כאשר
 אביה רוהאן, דה הנסיך היה שנייה

ה אחד אחיותיה, חמש ושל הנרצחת של
 נכבד חלק ובעל ביותר, העשירים אנשים

צ׳כיה. מקרקעות
 עשירה אשר. הנסיכה נשארה כיום ״גס

 הוא, זה ״ועושר במשטרה, אמרו מאוד,״
למותה.״ גרם אשר הנראה, כפי

נ


