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 באולם ייערך בערב, 9.00ב־ ,22.3.6$ שבת, בליל
:הנושא על פומבי דיון הקאמרי״ ״התיאטרון
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 אבנרי, אורי ח״כ (יו״ר), בר־הלל יהושע פרופ׳

 ח״כ מגד, מתי ילין־מור, נתן גרוסמן, חייקה
שם־טוב. ויקטור ח״כ רפ, אורי מיקוניט, שמואל
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בעיר. הכרטיסים משרדי וביתר ״לאן״ במשרד להשיג כרטיסים
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היום!! טלויזיה מכשיר תקנה אל
ר י י ב -!

£ £  ויצרו תכננו באירופה האלקטרוניקה יצרני גדולי £
הארץ. לתנאי במיוחד המותאמת טלוויזיה

0 טלוויזיה מכשירי £  מן יוצאים ובהערכה בהתלהבות התקבלו 0
לו. שני שאין ממוניטין ונהנים — העולם שווקי בכל הכלל

רב? פה זמן חיכית

שבדו! לטלויזיה קצת עוד חכה

 אנגליה אלקטריק״, ״ג׳נרל חברת
3ג מונטפיורי רחוב תל־אביב, טוינח, יוסף :הבלעדי הסוכן

לך מובטח
 ביותר הטוב המכשיר

ביותר. הסביר במחיר

קולנוע
סרטים

ם קי  חו
גשר ללא

תל־ ,(אוריון מרושפור העלמות
 כל ניפלאות• הן מקסימות. הן צרפת) אביב;
 שתי ידה מתחת להוציא שמחה היתד, אמא

 דמי דק והבמאי כאלו. דורליאק אחיות
 לכו־ בשתיהן כשבחר החוכמה במיטב נהג

שלו. כבות־המחזמר
 למנגינות כשנתן כחכמה עשה גם הוא

 הסרט, במהלך להישמע שלו המצויינות
 מתנהלת בד, רושפור, העיר את וכשצבע
 בניצבים אותה מילא צבעים, בשלל העלילה,
 ומר,וזים צבעוניים, צעיפים הלובשים ורקדנים

המצלמה. מול למתרחש מרהיב רקע
 שלו. מעשי־החוכמה בערך, מסתיימים, בזד,

 סיפור בנוסח מחזמר לעשות רצה הוא
 הכוריאוגרפיה אבל האמריקאי. הפרברים

 מוגבלים הרקדנים ומשעממת, ענייה שלו
 הופעה ורק — חוזרות תנועות למיספר

 שבין ההבדל מה מוכיחה קלי ג׳ין של קצרה
הזה. בשטח לאמריקאים הצרפתים
 של הקלאסים החוקים את שאל הבמאי
 כמו כימעט אותם ונתן הקלאסית, העלילה

 אחד כל בשר. עליהם להוסיף מבלי שהם,
 הצעירות המורות שתי הן — מהגיבורים

 ופרסואז דנב (קתרין ולמוזיקה לבאלט
 לפני אהובה את שעזבה אמם, הן דורליאק);

 בעל הן מצחיק; שם לו שהיה משום שנים,
נערת את המצייר הצייר כלי־ר,נגינה; חנות

מק־פיסטו כתור כרטון
— מראים איך

 כולם — המפוסם והמוזיקאי חלומותיו;
 החג, ביום הקמנה ברושפור מסתובבים

 יודע הקהל אהוב/אהובת־ליבם. על וחולמים
 בסופו ייפגשו, ומי המי ושכל למי נועד מי
 רק יקרה זה אבל רעותו. עם איש דבר, של

יודעים. לא עדיין עצמם הם הסרט. בסוף

הגאונים התמודדות
תל־אביב, (מוגרבי, הגבורה סימפונית

וב התיזמורח, ארצות־הברית) חיפה; ארמון,
 הסטון) (צ׳רלטון העריץ המאסטרו ראשה
המלחמה. בזמן הגרמנים על־ידי נשבית

 של המיידי שיחרורד, את דורש המאסטרו
ברורות הוראות יש לגרמנים התיזמורת.

 ובכל שיהיה. מי יהיה שבוי, כל לחסל
 (מקסימיליאן הצעיר הגנראל מפליט זאת
 לדח־ת חובב־המוזיקה, הצבאי הגאון של),
 תסכים שהתיזמורת עד ההוצאה־להורג את

קונצרט. בפניו לערוך
 הגנראל־ בין התמודדות־כוחות נערכת

 לנגן מסרב המנצח למנצח־הגאון. הגאון
 דבר יודע לא שהוא למרות גרמנים, בפני

 התיזמורת להורג. ההוצאה תוכנית על
 להרוויח מנסה והוא לו, להישמע מסרבת

 אהבה רקע בריחות, כמה יש בינתיים זמן.
 וקונפליקטים וכימעט־בגידות, בגידות נוגה,

 ובין שלו, לאלוף־הגיסטאפו הגנראל בין
שלו. לנגנים המנצח

 למרבה טעות, נכון? רע, לא נישמע זד,
 עושה נלסון רלף של הילדותי הבימוי הצער.

 מגוחך הוא קרובות שלעיתים סרט מזה
 למרות והתחכמויותיו. בשטחיותו וצורם
בו. חסר לא שמתח

 גאוני. — של מקיסימליאן של מישחקו
למענו. רק הסרט את לראות כדאי

 שודדים
למדו שלא

 תל-אביב; (אלנבי, הגנבים קרניבל
 שבחורה הדעת על מתקבל לא ארצומיהברית)

 יום תנחת ריאלי) (גובאנד, מפתה־גברים
 לשעבר, ידידה על המהודרת בווילה אחד

 לא שאם שוד, למעוד, לבצע אותו ותכריח
הקודמות. שדידותיו על למשטרה תספר כן,

 לכנס תצליח שהיא הדעת על מתקבל לא
 בעבר, בשדידותיו לו שעזרו חבריו, כל את

 בשוד לו לעזור יסכימו רק הללו ,החברים
עליו. להגן כדי — הנוכחי
 זה לא הסרט, של הראשונה המחצית לכן
 שהיא אלא ומעייפת, איטית שהיא בלבד

 השוו, כשמתחיל אחר־כך, רק מרגיזה. גם
עליז. יותר הכל נעשה

 ביום הבנק את לשדוד מחליטים השודדים
 המוסד את לפתוח מצליחים הם הקארניבל.

 ריצת־טוריאדורים תוך־כדי המכובד הפיננסי
 הכסף את להעביר ומחליטים השוזרים, לפני

בתהלוכה. המסתובבות בובות־הענק בעזרת
 הללו השודדים את לשלוח היה כדאי
 גם כי אם קצת. שם ללמוד חן, לקולנוע

רעיונות. חסרים לא להם

^רצזת־הברית
הארוט ק י
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פורנוגרפיה או
 — לפורנוגרפיה נחשי עוד שבארץ מה
 בלבד היצרים את לגרות שנועד מגונה דבר

חוזייד, — ארוטיקה בחוץ־לארץ ניקרא —

קנדי כתור אולץ
נזישנליס? עשרות —
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