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 לן הנוח הוא טמפון של

ביותרי
 ונוח קל ולכו, משפתיו קטן או־פה טמפיו

0. טמפון בארנק. לשאתו .  גופר לתור נכנס 6
 י נקיה הנשארת אצבע בעזרת שניות תור בקלות

 מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי כל ללא
השמוש. לאחר

מיני. 0.6. — בלעדי תירוש
 מיני טמפון 0.6. של האחרון הבלעדי החידוש

 ולנשים צעירות לנערות לבתולות, המיועד
 כושר מיני, 0.6.לטמפון מועט. דימום עם

האחרים; 0.6.לטטפוני כמו ענק ספיגה
 הנשים למרבית :נורמל

רב, דימום עם לנשים :ואקסטרא

בעולם, ביותר והבטוח הנוח . 0.6.טמפון
 וחפשית משוחררת הרגשה לר נותן

 קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365
 לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני חצאית והדוקים,

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל,

 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש
בארנק. טמפונים ב לנשיאת פלסטי ארנקון

מלניד, □רשום

ס שאגן גוה דפו
לרחוב עכר
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 דפוס בעבודות והידע המסורת מיטב לפי לקוחותיו את לשרת ממשיך

 * החדש התקן לפי חשבונות פנקסי + לשמחות הזמנות
משרדיות עבודות

דפוס לבתי מיוחד שירות

או־ט־ז
 הספיגה בושר בעל הטמפון

בעולם הטוב

קולנוע
̂ )43 מעמוד (המשך

 לשכיר־החרב ׳שהפך הבריטי הצבא איש
 הידוע !רבים, (ולדעת ביותר המפורסם

 וב־ בקונגו בפעולותיו לשיי׳מצה) ביותר
 ו׳העקויבית־ ,הפתעה בתקופה קאטאנגה,

וצ׳ומיבה. לוסדמבה ׳שיל מדם
 זהו בי ליוימד ׳שאפשר כימעט לבסוף,

 הוא הבמאי מפורסמים. בנים ■שיל סרט
 ׳שיחקו־יקולנוע שיל ביו מקילאלגלן, !אנדרייו

 :בפרס שזכה השלושים בישנות מפורסם
 ג׳ון ׳שיל כמלשין הופעתו יעל האוסקר

 במאי בביר הוא ג׳וניור מקלאגילן יפורר.
 ויב־ בסיירטי־פעולה. בעיקר המתמחה :ותייק

 העובדים נוספים יפנים ישני מערבונים.
 ישל בנו בייקר, גדין הם ההסרטה בצוות

 בייקר סטאייליי המנוח הבריטי השחקן
 הבריטי השחקן של בנם וילדייג, ׳וסריס
טייילור. ואיליזבת וילדי׳,ע :מייקל

שחקנים
□ הו הי !אלו

אמ את היום מרתקים סרטים ׳שלושה
 אין בהם הראשון על מיוחד. :באופן ריקה
מילח־ זהו הדיבור. את לייחד צורך כבר

 שליליות ביקורות לו.1 יפריעו מידה איזה
 למזלו, הראשון. הקולנועי :תפקידו על

 אם למדי, אוהדות דווקא היו הביקורות
 !פרנס. :את וראשונה בראש ציינו הכיל כי

 לשחקן מתייחס הוא עימם. !מסכים ׳והנווד
בלתי־מסוייגת. בהערכה הישיש
 ששמח להעיד מוכן הוא לעצמו, אשר

 שכחו כי לו אמרו ידידיו כאשר מאוד
 ישעה אישית, איותו מכירים יש!הם בכלל
 לדמות ריק ׳והתייחסו הסרט, את ■שיחאו

 מיש־ ׳שחבשתי העובדה ״אפילו המסך. על
 ליי הפריעה לא בחיים, כמו בסרט, קפיים
 הזהות מן שובה זהות הבד יעל ליצור

שלי.״ הפרטית
 כזמר ומתמיד מאז מסווג שהיה דינוור,

 קצת ׳ואפילו מוסר איש המשפחה, לכל
 להתנסות מוכן דפים, ׳בעייני ״׳מרובע״

 מן יותר קצת נועזת ׳קולנועית בקא׳ריירה
 מוכן ״הייתי שלו. הזימדתית הקאריירה
 דה־נירו של זה כמו תפקיד עם להתמודד

 שאמצא חושב איני אבל ■מונית, בנהג
מוידה. הוא כזה,״ דבר לי ׳שיציע מישהו

 קאריירה ליי ׳שצפויה סבור ריינר ״קאריל
 קופד, גארי או סטיוארט ג׳יימס בנוסח
 בסיסו־ אפל עצמי, את תמיד אג׳לם -שבה

התד־ את שמכיר למי שונות,״ אציות

הפרא״ ב,,אווזי וה״עוזים״ האריס מור, סרטון, קרוגר, שחקנים
שכירי־חרב? מאמנים איך

 ממלתעות גול ׳שיכבד הסרט הבוכבים, ימת
 הזמנים. כיל שיל הקופות אלוף תואר את

 הוא לשוק, יצא שזה־עתה השני, הסרט
 ההזדמנות זבו גודבר, מר את מחפשים

 בתפקיד קיטון דיאן את לראות הראשונה
 מיעט ומחפשת מתפשטת כשהיא דרמיא׳תי,

סי לפי ׳בודדים, אנשים ישל בעיר אהבה
רוסנר. ג׳׳ודית של רב־המכר פורה

 הו, הוא השלושה מבין המוזר אולם
 מדברים רק לא ישבה ׳קומדיה אלוהיים,

 מופיע, אותו ׳רואים אף אלא אלוהים יעל
 ווד״לציות הברקות ׳שופע המצלמה, מול

 ,81וד בן הישיש ׳ברגם ג׳ורג׳ של בדמותו
 בצמד מתאו ואלתר שיל שותפו שהיה

הופעתו. על האוסקר בפרס וזכה בכותרות
ב הפל־ייכול אלוהים את מגלם ברגם
 (שותפדלשע־ ריינר קארל של זו קומדיה

 ׳המספרת ברוקם), מל של לבדיחות בר
למ ושיגרתי אפור סופר־מרקט פקיד על
 הכל־יבול כאשר מתהפך חייו שיסדר דיי,

בענייניו. אישית להתערב מחליט
 סובב מגלם והאיפור הקטן הפקיד את
 ג׳ון וכלל, כלל אפור ואינו קטן שאונו
 קודם־ הופיע ליא בסרטים אומנם, דנוור.

 שינים כמה כבר משמש הוא אפל לכן,
 כנות נשים על הנערץ כאליל־זמ׳ר טובות

ב חבר היה מאז באמריקה. הגילים כל
 ארוכה סידרה ודרך מיטש׳ל, צ׳ד שלישיית

 הצליח איישיזות, ׳והופעות תקליטים יש׳ל
 הממוצע, האמריקאי ללב להתגנב דנוור

 רבים, מבקרים של חמתם ועל אפם יעל
 ׳שיראו מתקדם, ופופ רוק חסידי בעיקר

וחסרת־מקוריות. מיושנת דמות פו
 שהמבקרים ״העובדה שונה. זהות

למו או לי הפריעה לא חסד לי ינסו לא
ב־ נישאל כאשר דנוור, אמר -שלי,״ סיקה

 נישמע הדבר דנוור, ישל הציבורית מית
 וקופר סטי׳וארט שגם מאחר מאד, הגיוני

 ה־ לכיל שנועדו קילנועי־ת דמויות הוו
 אלה, טרופים בומים השאלה, מישפחה.

 מתאימים תפקידים למצוא ניתן היכן הי׳א
 דיסני. וולט לאולפני מחוץ כזאת, לדמות

 בצילו, חסה שדנוור זה לאלוהים, אולי
פתר׳וניס.

ך רי מד
לדאות חובה

 קאספר אפלה, תשוקה — תל־אביס
 רוקי. נשים, שאהב הגבר האוזר,

 שידור. רשת — ירושלים
 בפאריס, אמריקאי רוקי, — ,חיפה

הרוח, עם חלף
אגיב תל

צר (צפון, אפלה תשוקה **ו**
 כפולה בדמות מתאהב מזדקן יגבר — פת)
ש יצאנית, ספק בתולה ספק ׳ניערה, של

 סאטירה לסירוגין. אותו ׳ודוחה מפתה
המסתת האנושיות החולשות עיל מפוכחת

 ועל בעולם, הנשגבים הדברים מאחרי רות
ולקיבתה. לבשרה הכבולה האנושות

ייושליס
אר־ (סמדר, שידור רישת

וה לומט סידני הבמאי — צות־הברית)
 את חושניים שייבסק׳י פאדי תסריטאי

 המים־ הטלוויזיה קליעי ׳שמאחרי החוטים
 את להוציא כדי :בכוונה ימגזימים חירית,
 ויל־ של מעולה מישיחק משלוותו. י הצופה

המנוח. פי׳נץ׳ ופיטר הולדן יאם

2098 הזה העולם


