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 :סוסיס אוגוח
לאמא !!הנאנק

קד טוני של בחייו הנשים
 היטב, כנראה מסתדרות טים

 ממנו. הרחק נמצאות הן כאשר
ו קופמן כריסטין לראיה,

 בתקופה שנולדה אלגרה בתה
•ל נשואה כריסטין היתה שבה
 במשך ההוליוודי. הקולנוע כוכב
 זו הרחק השתיים חיו שנים
 הנערה החליטה אשר עד מזו,
 אחותה בדרכי ללכת 15ה־ בת

ולע אלכסנדרה, המבוגרת,
לצמיתות. האב את זוב

 את גופה על העלתה היא
שבר הפאנק מחלצות מיטב
 אמה אל לדרך, ויצאה שותה

לפ כדי בגרמניה, המתגוררת
 מה חדשים. בחיים שם תוח

כ החליטה. לא עדיין תעשה
 מעוניינת היתד, ראשונה, בחירה
להי ולייצר כוכבת־זמר להיות

 שייתכן מאחר אבל, פאנק. טי
 מהרהרת היא ברצון, די שלא

 אולי אחרות: באפשרויות גם
לח שתחליט ויתכן דוגמנות,

 שחקנית. ולהיות הוריה את קות
 בתפקיד מתעניינת כבר היא

 זונה שהיא חבל בהצגה אילם,
ה מככבת שם בבון, המועלית

אם.

2328 הזה העולם

לתהילה בדדו :לאנדסברג ואלוי
 הטלוויזיה. מסך על המשך יש לתהילה גם מצליח, סרט לכל כמו

 מכוכבותיה, שאחת שבועית, לסידרה הפך לאמנויות בית־הספר סיפור
 לסרט. במיבחנים שנידחו המועמדות עם נמנית לאנדסכרג, ואלרי
 שפורחת היהודיה הנערה דוריס, של דמותה את המגלמת ואלרי,
 לה יש אבל יהודיה, נערה אכן היא מסחרר, לוורד ביישן מניצן
 עיסקי־ את ינקה והיא מפורסם מפיק הוא אביה — נוסף יתרון

נולדה. מאז השעשועים

בתשע אודות כיבוי :אוויל וו״אן בוסס באות
 מאז פוסט, פארה של ביותר הגדול ההישג

 השתלטותה הוא צ׳ארלי; של המלאכים מן פרשה
ה הגבריים הכוכבים אחד את ליבו על הבילעדית
 השניים אויניל. רייאן בהוליווד, ביותר מבוקשים

באיטליה, האחרון שבביקורם כל-כך, צמוד זוג הם

 אפילו לגלות אחריהם שעקבו הרכילאים יכלו לא
 בדקה היום, במשך לרפואה. קטנה אחת בגידה

 אבל מירוץ, מכוניות והאדון משי, שמלות הגברת
 הלילה וחיי בתשע, האורות את כיבו הערב, בוא עם
מיותמים. נותרו המגף ארץ של

אדזמה !זישבחה מקו״ן: ב״טי!שירלי ווו!
 הוליווד. של ביותר המוצלח המישפחתי הצמד הם אלה שניים

 מוכשרת כקומיקאית 50ה־ שנות בסוף התגלתה מקלין, שירלי היא,
 של האמיתי המישפחה שם הוא (בייטי כייטי רן וו והוא, ביותר,

 זוהר, יפהפה, נער היה הוא יותר. מאוחר שנים כמה התחיל שניהם),
בסרט. עסוק היה לא כאשר בעיר, החתיכות כל אחר נלהב ומחזר

 ללא בקולנוע, איש־השנה הוא בייטי כליל. המצב השתנה היום
 יחד, גם וכבימאי כמפיק כתסריטאי, כשחקן, הצליח הוא ספק.

 של חייו על אדומים, את שעשה אחרי אמיתי, ככישרון והתגלה
ריד• ג׳ון האמריקאי הקומוניסטי העיתונאי

 סין על התעודי וסירטה כיוון, באותו נטיות יש לאחות גם אגב,
רבים. לשבחים בזמנו זכה העממית


