
קזדנוע
סרטים

הדכחז־ הגזע
 תל־אביב; (אסתר, השלומיאל הדוור
 עליז, קומי סרט היותו למרות בריטניה)

 וחולפת העוברת דמות על הספד אלא אינו
 כי!ם עוד וקיים פעם, שהיה מה העולם. מן

האי עצמו, בפני מוסד קטנות, בקהיליות
ה העולם עם הקשר קיים באמצעותה שיות

 הטובות הבשורות את המביא האדם ל, גה
ומש המכתבים את קורא המרות, והידיעות

 גזע הוא מקבליהם, של בחוזיותיהם תתף
 היום של המכתבים נושא ונכחד. שהולך

 במדים ממשלתי פקיד שליח, אלמוני, הוא
לא. ותו

 ייעול בשיטות החדישים, המיכון באמצעי
 מהירים הדואר קשרי אמנם נעשים דה, העב

ה יכולים כלום אך — יותר ומדוייקים
 המגע הפסד על לפצות והדייקנות מהירות
!האנושי?

 מיליגאן, ספייק ברובוט. התחרות
 הבעיה את מעלה בריטי, טלביזיה כוכב

 שזורות, שלאורכר, ונעימה, שקטה ה בקומד
 הברק-ת הדעת, על מתקבלים במרחקים

אנגלי. הומ.ר
 בעיירה דוור של דמותו את מגלם הוא
 שחלוקת טיפוס הישן. הדור מן קטנה,

 פרנסה, של עניין רק אינה לגביו המכתבים
משפח מסורת של עניין ובעיקר גם אלא
 ואפילו מדוקדק טקס עצמי, כבוד תית,

ס-ציאלי. עובד של זה כמו ממש ייעוד,

 ן-■ג׳ של סרטו בעריסות. אינדיאנים
 איפוא, אינו, סטרוג׳ם, ם) המופלא (שבעת

 שלושת מערבונית. מהתלה אלא מערבון,
ו מרטין דין סינטרה, (פרנק הסרג׳אנטים

 חבורה במדים, פרחחים הם לאופורד) פיטר
הזדמ כל מנצלת החוק על ר לשמ שבמקום

אותו. להפר כדי נות
 מנה לצופה מספקים הם הסרט בתחילת

 מצפים לה אלימות, של ומרוכזת גדושה
 יש במסבאה אהד בקרב זה. מסוג בסרט
בחמי מאשר והתגוששויות מהלומות יותר

 של נוספת נה ובס־צ רגילים, מערבונים שה
 ערימות לחסל השלושה מצליחים לוחמה,

 כדי מספיקה שהיתר, בכמות אינדיאנים, של
השמדת־עם. פשע על לדין להעמידם

ה של רעבונו את שהשביעו אחרי רק
 השלושה העלילה. מתחילה לאלימית, צופה

ש עיירה, על השומר כוח על מופקדים
גזע אינדיאני שבט בידי הושמדו ה תושב

 שבעולם. הלבנים כל את לחסל שהחליט ני,
 הבר של מעזרתו נהנים הם נם מרצו שלא
 הבן, דייוו־ס סמי — הכנופיה של נוסף
להצ כדי הכל העושה משוחרר, כושי כעבד
לצבא. טרף

 בסיגנון המוני, קרב מארגנים הם יחד
האינ לכל מוכיחים הם בו ושלום, מלחמה
ה של עליונותם את וישנם שהיו דיאנים
עליהם. והשחורים לבנים

 התסריט היא הסרט של הגדולה מגרעתו
ש אף וההומור, המקוריות חסר י, הלק,
הנוף ציל,מי למכביר. שטויות חסר אינו

ומרטין סינטרה לאופורד, סרנ׳נטים" ״שלושה
בלבד פרטי משחק

הבירה, לונדון אל מועבר זה דוור כאשר
 לבורג להפכו מנסים ענקי, דואר למשרד
אוטומטים. של למשרת גדולה, במכונה

 בדור שגם למנהליו מוכיח מתמרד, הוא
״מי לסיסמה: מקום עוד יש רוב-טם של
בדואר!״ מקומך — הנוער טב

 פותח לא זד, אנושי שנ!שא רק חבל
 הקומדיה יוצרי ניסו זאת תחת בסרט. דיו

 סיפור באמצעות מתח, של מטען ס לד,עמ
מטופשים, שודדים כנופית על משעשע
מטו שוטרים וחבורת בדואר, לשדוד המנסה
מהם. זאת למנוע המנסה פחות, לא פשים
כמר ומפוצצת. מטורפת מריה ק, זו אין

 יש ההמיניות הבריטיות הקומדיות בית
מיושנים, קומיים טכסיסים מעט לא בה

 עדיין בה יש אולם הסלאפסטיק. בסיגנון
בידור. של הגונה מנה לספק

ח-!רה ק .!ח ת •4 רפנינו ה
תל־ (בן־ייהודה, סרנינטים שלושה

 אחרי השני, הוא ארצחדהברית) ב; אב
 סרטיהם בסידרת אושן, דני של האחד־עשר

 פראנק של ההוליבודית הכנופיה חברי של
אלה, מוצרים שני לפי לשפוט אם סינטרה.

ל פשוטה היא הכנופיה של הנוסחה הרי
 שוד סיפור כמו נדוש, נושא נוטלים מדי.
ה חברי את משבצים מערבון, או נועז

 להם ומניחים ראשיים דים בתפק כנופיה
 לגיבורים ללעוג נפשם, כאוזת להשתולל

הסיג־ ולהתחכם. להתבדח מייצגים, שהם
ל־ לגרום מכוון כאי,׳, שנוצר החדש, נון

 הם התסריט הברקות או העלילה שלא כך, _
 פני מראה אלא הצופה, להנאת שיביאו

 מחברתו האחד נהנים כשהם החבורה אנשי
השני. של

 מספיק. לא אך הוגן, פיצוי הם המרהיבים
ליוצ לפחות חשוב, נראה אינו זה כל אך
 ממנו, נהנים שהם רואה הקהל הסרט. רי
! ? הוא גם יהנה שלא מדוע אז

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל־אביב) (זמיר, והחץ החליל •

 בני של אושרם תלוי מידה באיזו —
 השאלה זוהי. — האנושית? בקידמה האדם

 של נפלא תעודתי סרט מעל המרחפת
 חייהם אודות סאקסדורף, ארנה השבוי

 ההודי מוריה שבט בני של ומלחמותיהם
העתיק.

 (מוגרבי, המוזרה הכית בעלת ©
 מנסה בה ת, בלש קומדיה — תל־אביב)

 מ*ליח למון ג׳ק ואילו להפחיד נובאק קים
להצחיק.

חיפה) (ארמון, לטוברוק טקסי ©
 מנסים אתו וגרמני צרפתים ארבעה —

 ומ״כנע, מעמיק שאינו — בסרט להוכיח
 עניין היא שהמלחמה — ומבדר מרתק אך
 ונטורה, לינו חיילים. בין לא צבאות, בין

אזנאבור. שארל
 שקיעת — חיפה) (אורלי, הלילה ©

 גיוונה רקע על אינטלקטואלי זוג של האהבה
 מרצ׳לו מורו, ז׳אן המודרנית. החברה של

 מי־ של בסרטו ויטי, ומוניקה יאני מאסטרו
אנטוניוני. של־אנג׳לו

. אחת, • . ים. עברנו הופ, עתי
 מעמיד ויילדר בילי — ירושלים) (ציון,
 צוחק וקומוניסטים, לגרמנים כלועג פנים

 המתחוללת בקומדיה לאמריקאים, למעשר,
קמי. ג׳ימס החצויה. בברלין

י״א י', ט׳, לבוגרי מיוחדות כיתות

ה ק טרוני ק טלויזיה ס אל
 :והרשמה פרטים

 בערב, 7־5 בבקר, 12־10
 76 אלנבי רחוב תל־אביב,

 17 ביאליק רחוב חיפה,
יואל בית ,33 יפו רחוב ירושלים,

דחף

 ראש חפיפת
בעיות מעוררת

 מסלקת שיער חפיפת כל כי הוכיח שהמדע כיוון
 שרשי להזנת הדרושים טבעיים המרים הראש מעור

לחפי־ המומחים כקרב חריפה התנגדות קיימת השיער,
הנשירה. את המגבירות תכופות ראש פות

 המרים מכיל ",2 ״אליקסיר לחפיפה החדיש התכשיר
 אפשר לכן השיער, שרשי לחיזוק המסייעים טבעיים
חשש. ללא יום־יום, אפילו בו לחפוף

 קשקשים לסילוק מסייעת "2 ב״אליקסיר ההפיפד,
והופעה. ברק נקיון, לך ומעניקה

 ההבדל את מיד מרגיש ״2 ב״אליקסיר המשתמש
היום. עד השתמש שבהם האחרים התכשירים ובין בינו
 לתנאי בהתאמה מיוצרים ״2 ״אליקסיר שיער מי

 של ממושכים ונסיון מחקר פרי והם שלנו האקלים
 לבעיות המומחה רובין, אלכסנדר ד״ר הביאוקוכמטיקאי

שיער.
ובפרפומריות. מרקחת בבתי להשיג
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