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 משיג קאסל פייר ג׳אן תל־אביב) (תל־אביב,

 וחברים מפוארות, מכוניות אוכל, נשים,
 עושר, הוא שלו. העצלות בעזרת עשירים,

 של עליז בסרט משעשעת, בצורה זה את
קולנוע). מדור (ראה דה־ברוקה פילים

אמריקאית שהפכה אמילי *
 את מגלה שייאפסקי פארי תל־אביב) (אסתר,

 (ג׳יימס פחדן על בסיפור האנטי־מיליטריזם
 בחיילת מתאהב מהמלחמה, המתחמק גרדנר)

 בעל לגיבור והופך אנדריוס), (ג׳ולי בריטית
 (ראה השראה חסר יומרני סרט כורחו.

קולנוע). מדור

 תל-אביבז (חן, השחור הטוליס *
 מבריקים שאינם ג׳נסון) (הנרי דיאלוגים
מעונ שאינו ג׳ק) (כריסטיאן בימוי במיוחד,

 ליזי, ווירנה דלון, (אלן ומשחק במיוחד, יין
 כל במיוחד. טוב שאינו טמירוף) אקים
 דו־קרבות, על חביב צבעוני סרט יצרו אלה

 הצרפתית. המהפכה בזמן ואהבה ריקודים,
קולנוע). מדור (ראה

 תל־אביב) (פאריס, להידוס אירמה .ץ
 לשוטט ממשיכה המקסימה מקליין שירלי

 למון, ג׳ק את ולפרנס פאריז ברחובות
 _היא הפעם על־ידה. להתפרנס רוצה שאינו
 ומוסתרת שבאולם, הבריונים בצעקות מלווה
 בשורות היושבים של ראשיהם על־ידי היטב

הקדמיות.
ק ס ץ פ  ילד תל־אביב) ,(גורדו! ר

 בהיר, ושיער גדולות עיניים עם יפהפה,
 שיכורה שאמו משום ברחובות, משוטט

 הורים מוצא הוא אותו. מכה החורג ואביו
 יש האם טובים. בתנאים אמיד בבית חדשים
 אצל אותו להשאיר או לאמו אותו להחזיר

 בסרט לא תשובה. אין המאמצים? הוריו
קולנע). מדור (ראה אופן. בכל

 קים חיפה) (מאי, טיפשון נשקני *
 מבלה שלה הטיפשי הפרצוף עם נובאק
 כדי מרטין, דין של הטיפשית בחברתו לילה

 מטופש מלחין של הטיפשי השיר את למכור
לאשתו. המקנא

רע־ תל־אביב) (מוגרבי, שעות 36 *
 ומשעשעת מקורית דרך המביא מצויין, יון

 מרי ואודה — משבוי־מלחמה ידיעות להוצאת
ה חסר־הגיון, בסרט לשווא מתבזבזים סנט

 כשגם ולמלאכים, למפלצות העולם את מחלק
בטפשות. מתנהגים אלה וגם אלה

*  תל־אביב; (הוד, היווני זורבה *
ה יוון, של הים כרתים, הרי חיפה) עצמון,
 ופילוסו־ כרתים של הפרימיטיביים כפרים

 היודני זורבה של ההדוניסטית פיית־החיים
 המבויים טוב, לסרט מצויין מספר עברו

 מדי מלאכותית קצת ארוכה, קצת בצורה
 אנטוני של מישחקו מדי. יומרנית וקצת
 רע. הסופר ידידו של מישחקו טוב. קוזין

בסדר. השאר כל
+ + ט + ק  אורה, תל־אביב; (אלנבי, כ

בעוצ מדהים אך במקצת, רדוד סרט חיפה)
 המלך של מדמותו בעיקר הנובעת מתו,
 רוחש שהוא המוזרה והאהבה השני, הנרי

 (ריצ׳ארד בקט של דמותו בקט. לידידו
ל שלו הנאמנות ברישול. עשוייה בורטון)

 אחר־ הסכסוני ולעם לכנסיה בהתחלה, מלך
 פיטר של גאוני מישחק משכנעת. אינה כך,

המלך. בתפקיד אוטול
 (מקסיס, הקאמליות עב הנכרת *

 (אמפי־ ^ריסטינה המלכה תל-אביב).
 ירו- (עזן, קרנינה אנה חיפה). תיאטרון,

גרבו. גרטה שלים)
(ארמון־דוד, טרופז מסן השוטר *

הטו שבקטעים צרפתית, קומדיה תל־אביב)
 טרופז סן שמש, נהדר, ים יש שלה בים

 משטרה, אנשי על ופארודיות היפהפיה,
בקט הגבוהה. והחברה קרבי, פאתוס מדים,

 נבובות חוכמות יש שבה, הרעים עים
פונס. דה לואי של מוגזם ומישחק

 הבירה, תל־אביב; (אופיר, טופקאפי
 ונחמדים שובבים אנשים של קבוצה ירושלים)

 וגם הסרט גם ונחמד. שובב שוד עורכים
נהדרת. מרקורי מלינה טוב. מבוצעים השוד
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להתכתבות הבינלאומי הסבון

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי
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וכן ערב, קול בעלות צעירות זמרות
המעוניינים קטנות, וקבוצות צמדים

 בצרוף יפנו בזימרה, בינלאומית בקריירה
 ,3175 ת.ד. דל, א נ לפרסום מלאים פרטים

ת עבור תל־אביב, ו נ ו ר ש כ . ״ ים״ ר י צע

חדש מחזור נפתח החודש

1.0.111. נקבנות
וערב בוקר לקבוצות

.4—7.30 ,9—12 :והרשמה פרטים

ת 11 י

144929 הזה העולם


