
תדריך
קזלנזע

אמנות
; תל־אביב (ארמון־דויד, צ׳ארלי

 מסובד ניתוח־מוח על־ידי ירושלים) אוריון,
ה לגאון המפגר־השוטה צ׳ארלי את הפכו
 ורגשותיו שמוחו הגאון, של הטרגדיה דיי•
 ה־ התקדמותו את להדביק מסוגלים אינם

ב נאלץ, ושהוא העצומה, אינטלקטואלית
 היא — הקודם למצבו לחזור הסרט, סיף

 כ־ בסרם מובאת כשהיא בייחוד מזעזעת,
 עם השוקעת, האנושות של לטרגדיה דוגמה

אינפנ לעידן שלה הטכנית ההתקדמות כל
ה כל למרות מעניין, סרט מפגר. טילי

שבו. פגמים

צנו תראו נהדרת. מוזיקה תשמעו •*-
 אבל מרהיבות. ותמונות־נוף נפלאים, עים
 מאורעות לעבור גם תצטרכו זה עם יחד

 אש־ בעל של מראש, וצפויים שיגרתיים
 ;ת, לקולנוע תלכו אם זה כל ומאהבת.

השלישית. הצלע לסרט
 כא מי לנחש תלכו אם גם *

 לכם תהיה תל־אביב) (נזוגרבי, לסעוד
 מצי- ממשחק תיהנו מאוד. סלקטיבית הנאה

 הפבורן. וקתרין טרייסי ססנסר של יין
 לעסוק המשתתפים כל של מטירחתם תיהנו

 השחור הגזע יחסי של הכאובה ,במדיה
 ומהסיפיי־ מהדיאלוגים פחות ותיהנו והלבן,

 ליברלית למשפחה בבת העוסק המתקתק,
לכושי. להינשא שהחליטה

 תל-אביב) (ירון, הקטן בהחטא *
רחוק הסרט הבעייה. אותה שוב עומדת

השבוע סרט
ו רכבת עוברת פעם מדי ־¥•

 וציפצוף. עשן מאחזריה משאירה
 ועל המסילה על מטיילות יונים
 במקום כאן, המנהל. של ראשו
 נידחת, .בתחנת־רכבת הזה, השקט

נשמרות רכבות הסרט מתרחש
ב ט י  צ׳ביה). תל־אביב; (פאר, ה

 נעלה, בעדינות נפלא, הומור עם
 המעסיקות הבעיות לפנינו עוברות

המסי על השומרים הגיבורים, את
 לשכב יכול אינו הקטן הנער לה.
 סובל שהוא משום חברתו, עם

 המבוגר וידידו, מוקדמת, מפליטה
 ומראה חשבונו, על מתלוצץ ממנו,

 תון אחד, ולילה טזבות. דוגמות לו
 חותמות מדביק הוא מישחק, כדי

 חברתו- של ישבנה על גרמניות
 שהוא נדמה הקטן לנער לעבודה.

 להתאבד. רוצה הוא גבר. לא כבר
 הבחורה של אמה נהרס. עולמו
 בכל רצה המוכתם הישבן בעלת
ל ומראה לשוטר, משוטר הכפר,
ה המקום ואת הנערה את כולם
 המלחמה, משפט. דמבקשת פגוע,

 סדי נכנסת באירופה, המשתוללת
 המדגיש רקע, ונותנת לתמונה פעם
ה ״הנוער אחד מצד ההומור. את

 החדשה, אירופה למען לוחם גרמני
 בשטזיות כאן מתעסקים ואתם

 ה׳ מפקד בעובדים נוזף כאלה,״
 ההרגשה, גוברת שני ומצד איזור;

 השקטים שהחיים בטוף, המתאמתת
ה הפשוטות בעיותיהם על הללו,

 זהי להתקיים. יכולים אינם נפלאות,
 סרט דמעות. עד ועצוב מצחיק סרט

ו פרט כל עם נפלא, כולו שהוא
שבו. תמונה כל עם שבו. פרט

 זה, את מבינים אם יצירת־מופת. מלהיות
ש משום הלב. כל עם אותו לאהוב אפשר

 על הסרטים סוג בסוגו. מצויין סרט זהו
 מנסה וכשהיא הפשע, בעולם ששקעה נערה
 מהעולם בגבר שהתאהבה אחרי למוטב, לחזור
 העולם זאת, לעשות מסוגלת לא היא השני,

 עשוי הסרם אליו. אותה מושך שלה הקודם
 אינה קארל) (דני והנערה רבה, בכנות
 לא או שחזרה פושעת עוד כמו נראית
 המתלבט חי, אדם כמו אלא למוטב. חזרה

אמיתיים. ופיתויים ביצרים באמת,
 (פאריז, פרסונה כמו סרטים עה
בלונדית של ואהבותיה תל-אביב>

)28 בעמוד (תמשך

!וחרא ״.היא

חינם! אחז־ סכי!
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!3שם * *
וחרשת אילמת כלה
 מחמש יותר הקיים עתיק, מינהג
בקו הכלות את מחייב שנה, מאות
 כאילו כלולותיהן ביום לנהוג ריאה

נו זה מינהג ואילמות. חרשות היו
 יונג הטיי המלך של מפקודתו בע

 חרשת- בת לו נולדה 1400 שבשנת
 היתד, עיוורת אפילו אבל אילמת.
 הבלעדיים ביתרונות מייד מבחינה

ל אותם שהפכו ״מרסי״, גרבי של
ביש ביותר הפופולאריים גרביים

 ואריכות הנוח המחיר ההידור, ראל:
 בארנקון ״מרסי״ שישיית הימים.

ב השנה גם אותך תשרת המהודר
 זהים הגרביים כל כי רבה, יעילות

 צבעם זה. את זה להחליף ויכולים
 צבע הוא השנה ״מרסי״ גרבי של

היחי והם ,.רומא״ החדיש האופנה
 מידת גם מסומנת אריזתם שעל דים

מושלמת. להתאמה האורך,

בברבי מאמינזת נו״ניבז
 קיבלת

 חשבונך,
 פרע נא

בהקדם. אותו

 ולבטים בעיות
י י ן בח י המ

מאת
זידמן מרדכי הד״ר

רשפים. הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

163025 הזה העולם


