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פרסים חידון

שכזה! פרצוף
 בהגריח תשתתף שלם לפרצוף האלה החתיכות את להרכיב תדע אם

זמרת?] אולי (או זמר אותו של ארוכי־נגן תקליטים שלושה

 ת״א, ,136 לת.ד. בלבד, גלויה גבי על שלח המושלם הפרצוף את
<■1.1£. מתנת תקליטים יקבלו הזוכים ולהיט״. ״לוהט חידון

 - לקנות שכדאי היכן קונים
מרכזי״!!! ב״סלון לקנות כדאי

י א ד  תמ- מרכזי״ שב״סלון משום כ
מכו• ודגמי סוגי כל את צאי

מן והטלוויזיות הכביסה נות * £23
בשוק. המצוי

■1דם1נ # □לון
ה1בךיד. רח׳ תל־אביב,  אלי בני| 32 ד

. ר י ו ? ח ^ ל ח ל ו ל ז ו ו ז ח ו י ו ח ל ר י ו

י א ד ה מרכזי׳ שב״סלון משום כ
ההד מקצועי; הוא שרות

 ממש בפעולה היא גמה
מהימן. הוא והיעוץ

י א ד ה מרכזי־׳ שב״סלון משום כ
 הן כפולה, היא אחריות

 והן היצרן, או היבואן של
הסלון. של

 הטון את הנותן הסלון
ו ו ל ס ״ ״ י ז כ ר מ

!ופורס לולו סוג סול
 הפתיע זה אירושיהם, על הודיעו כאשר

המ הרומן על ידעו כולם מעריציהם. את
 גיג, מורים לבין לולד בין שהתנהל מושך
 מתכוונים שהשניים חשב לא איש אבל

רציניים. לדברים
כל־כך לא אז — בתכוונים כן הם ואם
מהר.

 בלבד קצר זמן השבוע, כן. דווקא אבל
ומו לולו נישאו — האירושין הודעת אחרי

 שבבאקינג־ הקדוש ג׳יימם בכנסיית רים
מלונ נסיעה אחדות שעות מרחק האמשיר,

דון.
 מועד את לשמור כוונה להם היתד, אם

 של מהסתערות להינצל כדי בסוד, הנשואין
 כאשר כי במיוחד. הצליחו לא מעריצים,

 שוטרים שישה במקום נילו לכנסייה הגיעו
ה לחצר מחוץ אל להדוף שניסו מיסכנים,

 מעריצים 300מ־ למעלה של קהל כנסייה
ומורים דולוהזוג, לבני שהמתינו — נלהבים

פורנוגרפי בסרט רעגו
 משופם מקסיקאי גנן לרצות יכול מה

 ביליארד שולחן על בלונדית, משבדית
לר ומטה 16 לבני טגאסור משהו ? ירוק

שת בדיוק זאת ואת אותי• ו ידידנו עו ג ג י ר

כפעולה רינגו

ש קאנדי, בסרט — מהחיפושיות סטאר
דון. השבוע הוצג בלונ

המפור הספר על מתבססת הסרט עלילת
תו סם ת שבכמה שם, באו מכי נאסרה ארצו

ק רתו מו  לא זה כל פורנוגראפי. שהוא בני
ם למפיקים הפריע שחקנים לגייס ההוליבודיי

 בראג־ מרלון כרטון, ריצ׳ארד כמו
זכריים. לתפקידים קוכורן תייימס דו

שוחקת קאנדי,  השבדית על־ידי בסרט המ
אולי תמימה לוליטה היא אולין, אוה  (ו

ת מנסים רבים שגברים כל־כך), לא  לתהו
 מרלון אחר). משהו על (ואולי קנקנה על

 כ־ קסמיו את עליה להטיל מנסה בראנדו
רן, ג׳יימם מיטתורי. כוהן־דת  המנתח קובו

 לאו־דווקא אותה מפשיט והמצליח, הצעיר
רן  בר־ ריצ׳ארד ואילו רפואית. בדיקה לצו

ת ליבה את לרכוש מנסה טון אמו  נוסח בפו
תומאס. דילן

כוונו את להסתיר מנסה שאינו היחידי
 של תפקיד בסרט המשחק רינגו, הוא תיו
 קאנדי את לאנוס מנסה הוא מקסיקאי. גנן
 הוא בו שברגע אלא ביליארד. שולחן על

 אביה נכנס — מטרתו את להשיג עומד
קאנדי. של

תכן לכם. לספר נוכל לא הסרט סוף את  יי
ותוכ מבוגרים תהיו כבר אלינו שיגיע שעד

 עשה מה גס תדעו ואז בעצמכם. לראותו לו
 בסערת־גשמים לקאנדי קאנדי של האבא

בודהיסטי. בסינזר

הממשלה בשביל להיטים
 של להצעה סירבה סאן) ארים (בלי ביוון אלה בימים הנמצאת .עזיקרי, עליזה

 מושמעת אלכרשטיץ שחווה למרות # בגרמניה. הופעות סיבוב לערוך גרמני אמרגן
 הוא לטבריה בוא ביום, פעמיים ולפעמים האתר, גלי מעל שנים זד,

ל 13ב־ 0 גלי־צה״ל. של למיצעד שנכנס שלה הראשון הפיזמון
 לתת כדי לארצות־הברית, איינשטיין אריק יוצא זה חודש
 אלכרט יוצא עימו יחד ניו־יורק. של בטאון־הול הופעות שלוש

 הפיזמונים במדור האינפורמציה על להסתמך אם • פיאמנטה.
 עם התחתנה שלולו הרי אחרונות, בידיעות ד״ומי רמי של

ה נישואיהם על מדברים כבר # (?). גיכס טרי ששמו מישהו
איסטמן. לינדה החדשה וידידתו מקרטני פול של קרובים

 אלא הישראלי, הפיזמון את יקליטו לא הטרמלום נפל: הפור
 מכירת #׳ שלוס. שלום, והנקרא והלחינו, כתבו עצמם שהם פיזמון

ת של האררון פיזמונם דו סו  את עברה — נורית עודדיני — הי
 החדש, לד,יטה את מכינה כבר הלהקה העותקים. מילי־־ שלושה

 מייקל המפורסם, הבריטי התקליטים מפיק :• שחלפו. הרעים הימים ייקרא אשר
 ״אני :באומרו במותיו, ההכנסה מם שלטונות השתתפות את השבוע הגדיר מוסט,

בשבילי.״ ואחד הממשלה, בשביל להיטים חמישה מפיק

מוסט מייקל




