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בפאריס שבוע סוף האב: קנדי ומד הבן קנדי טד
ה אותו הפנים, תווי אותם התלתלים, אותם

 הבן, שגדל ככל קנדי. טד — השם אותו חיוך,
 אלא הפיסי, רק לא לאביו. דמיונו גם ורב גדל כך
הית החיבה מן מסתבר לפחות כך — הנפשי גם
למ האחרונה. בעת לזה זה מגלים שהשניים רה

 האב אליו קופץ בפאריס, לומד הבן שטד רות
בלבד. לסוף־שבוע ולא

 את המנציחה התמונה, צולמה גם זו בהזדמנות
ביחד מטיילים כשהם מרומם, במצב־רוח השניים

ה לאחת הנחשבת שארטר, של הקאתדרלה ליד
 בקאתדרלה הביקור אחרי בעולם. ביותר יפות
 מקום אפוקליפסה, בשם לדיסקוטק השניים יצאו
 לאיש מניח שאינו הצעיר, טד על במיוחד חביב

 בלבד. אחת רגל על רוקד שהוא בעובדה להבחין
מח בגלל שנים שמונה לפני נקטעה השניה, רגלו

 מהלך את שיבשה לא הרגל קטיעת הסרטן. לת
 בצורה זאת עושה והוא פרוטזה, נושא הוא חייו,

למופת. דיסקרטית

מק־גאבון: אדונם

!בה0זז הילדה
הננה
קטלנית אשה
צעי לנערה שייכות הפנים

העתי בסך־הכל, 19 בת רה,
הי הנשים לאחת להפוך דה

בקול ביותר והעסוקות פות
 אלי■ הופיעה היום עד נוע.

 תפקיד מק־גאכרן זבת
חבר היתה היא — בלבד אחד

 טי" (השחקן קונראד של תו
ב שהופיע האטון), מדתי
פשו אנשים בסרט הבן תפקיד

טים.
 להמתין נאלצה לא אליזבת

 היא הבא: לתפקידה רב זמן
 של דמותה את עתה מגלמת
רגטיים. בסרט נסכיט אבליו

 קולנועי תפקיד זה אין
הזדמ גם אם כי בלבד, טוב
 מי־ הבימאי עם לעבוד נות

 רו־ ואחרי - פורמן לרט
 בהחלט זהו רדפורד ברט
הערצה. מעורר המשך

ל :בוייד■ גי״נזס בנס שניצל מצי
לפ שנועדו הכדורים במרץ. 30ב־ חודשים, שמונה לפני קרה זה

בדיירי, ג׳יימם ביועצו, פגעו רגן רונאלד האמריקאי בנשיא גוע
 בריי־ הנשיא. על בגופו שסוכך

נדי מידות ובעל כבד־גוף די
 לנשיא, מגן חומת שימש בות,

ש מכדור אנושות נפצע אך
 המוטל (בריידי, לראשו חדר

 נראה הארץ על חסר־הכרה
מ למטה, הקטנה בתמונה
שמאל.)

 מצבו את הגדירו הרופאים
נא בריידי אך ביותר. כקשה

 טיפולים אחרי חייו. על בק
ני של ושורה אינטנסיביים

 סכנה מכלל יצא הוא תוחים,
מדהים. בקצב מחלים והתחיל
 בית־החו־ את שעזב אחרי

 בא הוא כסא־גלגלים, על לים,
לח בנותיו ושתי רעייתו עם
 הלבן. הבית אל שובו את גוג

הנ עם בוושינגטון הפגישה
 ורעייתו רגן רונאדד שיא

 מסרט־ כלקוחה נראתה ננסי
 כש־ למעלה) (בתמונה קולנוע
 מאושר. בכה כמעט בר״די

האמנ לא קצר זמן לפני ״עד
 העולם את לראות שאזכה תי

 חייב אני הלבן. בבית אם כי בוושינגטון רק לא אני ועתה החיצוני,
לי.״ זקוק הנשיא סוף־כל־סוף, לעבודה. ולחזור להבריא

231129 הזה העולם


