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 שטיחים לווילונות, חגדול בו הכל ״חזי־שקלים״, חיפה, : אצל להשיג
.26 צה״ל שדרות ״דירת־נוי״, לוד, .6 הרצליה רח׳ וטפטים,

קולנוע
שחקנים

שוב חוגגת הסוודר גערת

 כשהיא הסוודר״, ל״נערת ייאמר מה
לה האידיאלי הגיל זה אין לא, י 54 בת

 שמילא הקהל אבל זה. מסוג כינוי על שיב
 שאג במנהאטן, המיוחדת הצגת־הגאלה את

לנה!״ אותך, אוהבים ״אנחנו בקול:
 בת כשהיא היום, מכולן. הצעירה

 המגיש בערב־יחיד טרנר לנה מופיעה ,54
ות שאלות וכולל מסרטיה, קטעים מיבחר
הקהל. ב-שיתוף שובות

 השימחה בה גאתה שלי,״ עדיין ״הקהל
 הגילים, מכל המעריצים ולמישמע למראה

 טרנר הכוכבת ואכן, ארוכות. לה שהריעו
 שופע, חזה כסוף, בשיער עדיין. זוהרת

 סמל־סכס שהיתר, אשר, שמאפיין מה וכל
 שלאחרונה סכם־אפיל אותו למיליונים,

הבד. מן רגליו מדיד
שהו סכסית חתיכה שלכל זמנים, ״היו

 כלשהו. כינוי היה נחוץ הבד על פיעה
 את לי המציא מי יודעת אינני היום עד

 אגלה אם אך — הסוודר׳ ,נערת הכינוי
אומרת. היא ״----------פעם אי זאת

 ״הנשים בסידרת האחרונה טרנר, לנה
 על״ידי שהוזמנה הבד״, של האגדתיות

היא זה, מסוג לערב ספרינגר ג׳ון המפיק

)11140( דגר ט לנה
— סוודר נערת

לחיילי□ מיוחד מיסנע
 על אפריל בחודש שיחתום חייל כל

,הזה׳ ״העולם

של הנחה יקבל

צבאי לדואר רק יישלח השבועון

למכירה
אם. ניקון
פ.ט.נ. פוטומיל,

 מ״מ 35 עדשה עם
444747 טל.

 קרו- ג׳ון :קודמותיה מבין הצעירה למעשה
מתקר ראסל ורוזלינד דייוויס בט פורד,

ה־סד. לגיל בות
 אבל במקצת, עצבנית היתר, בתחילה

 לחלוטין, השתחררה אחדות דקות אחדי
 לצד שיחקה שבו מסרט קטע הקרנת אחרי

 על בסיפור ליוותה אותו גייבל, קלארק
ההס בשעת ללעוס -שנהגה גומי־ד,לעיסה

 מהתנגשות־שפתיים כתוצאה ואשר רטה,
 בין גייבל, שלה, לפארטנר נתקע מוסרטת

התותבות. שיניו
 הביתה, השיבה הסרט מן הקטע למראה

 טרנר לנה היתד, למעשה כי היה נדמה
 מבקרי־ משנוהגים יותר טובה שחקנית
עליה. לומר הקולנוע
 הופעה כי לנה, הודתה הערב לאחר

״כש :רבים לבטים לה גרמה זה מסוג
 | לערוד רוצה שהוא ואמר המפיק, אלי פנה
 ,מחווה לו: ענית לכבודי, מחווה של ערב
 שייכת אינני עדיין ,הרי ? למה מחווה למי,

 אלטע של פריט כמו נראיתי האם ,לעבר.
הערב?״ זאכען,

ך רי תד
תל־אביב

 ארצות־הברית) (חן, כידוי זהו !¥!**
 חוזה עליון כוכב ישו במאי היה אילו —

 אולי בזה, המובאים הקטעים מן בכמה
מוסי סרטים לביים יש כיצד לומד היד,

 אס- פרד קלי, ג׳ין את שזוכר מי קליים.
 גרלנד, ג׳ודי או רוג׳רס ג׳ינג׳יד טייר,
 — אותם ראה שלא מי לו. מצפה מה יודע
בתפארתה. הוליווד את ויראה יילד


