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 שומרים כיצד
7 הים בגד על
להת נוטים והחוף הים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדחות קשות
 שמש, מי־ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי והמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלה

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. הים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, והמרי המלח שיירי

הים. בגד חיי את ומאריך

£ טקסטיל

 בע״ס נורים חב׳ הספיציס
בפ-ם נקה ביח״ר .פוצרם

"תענוג"
• • • • • ואלבומים שקופות פינות ויצואני יצרני

 החדש, האלבום את בישראל הראשונה בפעם להציג גאים
 ♦ מיפן אוריגינליים דפים עם יפני בדגם !• • • • •

 במחיר לצרכן מהיצרן ימים חודש במשך רק לצרכן המכירה
 ♦ הקטן האלבום 5.90ו־ הגדול האלבום ל״י 9.90 של פרסומת

 אצל
"תענוג"

תל־אביב. ,28 ירמיהו
:המפיץ
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8 חדשים קורסים נחים
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 30134־5 סלפון ,12 קרליבך רה׳ תל־אביב, :והמנהלה המערכת

 בע״ם, שהם משה דפוס • עולמפרס :מברקי מען • 136 ח.ד.
ת :הראשי העורך  בע״ם. הזה העולם המו״ל: • אבנרי או

• בע-ם. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 סין רח׳ תל־אביב,

קולנוע
 הפכו ולכן הצלחה שגרף קודם בסרט סין
 זוויות 4ל־ קרובה סין המעניין: השם את

למשולש.
 הסרט, את לראות ללכת יש השם למרות

 שיספיק לפני יירד שמא כשיגיע, מיד
לעלות.

בקרזב
הדמוקרטיה

ומה
לה שמחכה

תל- גת, (בקרוב למשולש זוויות 4
ב; הסוציאליס מנהל־החשבונות איטליה) אבי

הפרו של הבורגנית אחותו עם שוכב טי
 עם שוכב הוא כן כמו הקומוניסט. פסור

הפרולטרית. המזכירה
 הינו הקומוניסטי הפרופסור של אחיו

 חבר הוא בסתר אבל קאתולי, מיסדר חבר
 רק לא הוא הסיני. בפלג החדש, השמאל

 שהוא אלא הפרולטרית, המזכירה עם שוכב
 לשכב השמאליים חבריו כל את מביא
 תודעת את בה לפתח כדי וזאת, איתה.

 כדי הקפיטליסטי, העולם קיללת הניצול,
מעמדית. הכרה בה לנטוע
 ממאו בציטטות דבריו את מחזק הוא

 בניין קירות את מורח ובינתיים טסה־טונג,
 הינד. ״סין בסיסמה הסוציאליסטית המפלגה
בסיס־ קירות מורח אינו כאשר קרובה״.

החדשות יומן
 של האחרון שהסרט אומרים יש ^

 אופן, בכל גמור. לא בכלל גולן מנחם
 סרטים שני על לעבוד כבר מתחיל הוא

 ומי הגדולה, הפריצה ייקרא האחד חדשים.
 סרט שזה בוודאי יחשוב בארץ יושב שלא

 שוד שום שכאן יודע לא הוא כי שוד, על
 זה ובכן, מלחמות. רק היום. מצליח לא

 בשבי שנפלו חיילים על מלחמה, על סרט
 אנשי הבריהם, ועל שם, מעונים והם הסורי,

 התסריטאי אותם. לחלץ היוצאים מילואים,
 להיסטוריה שייכנס האיש גרוס, יוסקה הוא

 המניע הקרוייה היצירה של התסריטאי בתור
 יהיה המסך צבעוניים, יהיו הצבעים לרצח.

 לגמרי. חדשים יהיו והמשתתפים סינמסקופי,
 אומר מוכרים,״ לא פרצופים רוצה ״אני
 לא זה מהאף.״ לקהל ייצאו ״שלא גולן,
השחקנים. לגבי רק הבמאי, לגבי אמור
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ת דקות עשר למרות ק״ג, 62 הצטברו מ׳  חופשתה את המבלה ,37ה־ בת ליו ליום. התעמלו
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 פצצות. מטילים המזוקנים וחבריו הוא מות,
 משתתפים, הם פצצות מטילים וכשאינם
 על ומנצחים הקאתולי במועדון כחברים,

מקהלות־ילדים.
 עם שוכבים כולם הפרופסור של בביתו

 חילופי־משמרות. ללא כמעט הרף, ללא כולם
 בין הקאתולי. במועדון גם הדבר אותו
 בין לתפילה, תפילה בין לפצצה, פצצה

מפלגתית. ישיבה ובין מפלגתית ישיבה
 התא את ועוזב לפתע בוגד הפרופסור

 מטעם לעיריה בבחירות לעמוד כדי הסיני,
 גדול. עשיר הוא .הסוציאליסטית המפלגה

הסוציא מנהל־החשבונות עשירה. אחותו גם
ל כדי להריון אותה להכניס רוצה ליסטי
 המזכירה עשירה. היא כי לו, להינשא אלצה

 הפרופסור את להכניס מנסה הפרולטרית
 ל־ אותה לשאת לאלצו כדי להריון, העשיר
 כי המזכירה עם שוכב הסיני האח אשה.
 המחולל כבידה על מגן אך בבחינות, נכשל

 תוכי בתוך קאתולי הוא כי אחותו, של
נשמתו.
המז החברתית־פוליטית הסאטירה זוהי

 מלחמת־העולם. מאז שנוצרה ביותר הירה
 וב־ במעמרומיו כאן מופיע הישן השמאל
 אימפוטנטית. בחדלונה, הבורגנות תככיו,
 דמות אפילו ואין מבחיל, החדש השמאל

אינפנ אכזריות לרפואה. אחת סימפאטית
 חסודה, צביעות של לצידה מתגלה טילית
התר רמהפכה עם סין, של המאיים וצילה
 מה כל על ככוח־הרם העולה שלה, בותית
 זוהי אם לרע. או לטוב האנושות שיצרה

 לה שמחכה מת זה המערבית, הדמוקרטיה
בקרוב.
 עיתון, לפעמים קוראים היו המפיצים אילו

 היו הם עצמם, של המודעות את רק ולא
 רק לא סין, גם בעולם שקיימת יודעים

השם את ראו לא הם וזוויות. משולשים

 הסרט היסטורי. סרט יהיה זה זה מכל חוץ
 סצינת־ אף תהיה לא שבו גולן של הראשון

 מהעובדה להסיק אפשר זה את אחת. אהבה
 לגולן אם אלא גברים, הם הגיבורים שכל

אהבה. על חדשים רעיונות איזה יש
 עלינו הבא גולן, של השני סרטו

במל היית איפה שמך ימח ייקרא לטובה,
 חפר חיים של המשעשע התסריט חמה.
 בחבורת עוסק והוא שנה לפני עוד נכתב

ובינ למחנה, זמרת להביא שיצאה חיילים
 בדרך, טועים והם המלחמה, פרצה תיים
 ונתפסים שבויים, ותופסים הזמרת, עם יחד

מצחי הרפתקאות מיני כל ועוד כשבויים,
 כל אמריקאית. שחקנית תהיה הזמרת קות.

הוחלט. לא עדיין השאר
 ובעצם מלחמה, על מדברים דבר ואם .■¥•
 יש אז זה, על מדברים שלא קורה מתי

 רוצה מישהו אם אליה. בקשר קטנה הודעה
 פנוייה היא ואחת, מאה ביחידה להשתמש

 שרוי" מיכאל אותה. לקנות אפשר עכשיו.
 עליה לסרט הזכויות את למכור מוכן לי

מחיר. המרבה לכל

 סרט״ הרבה בטח יהיו קאן בפסטיבל ^
 אחד סרט שם יהיה אבל יש, תמיד מלחמה.

 הישראלי הסרט יהיה וזה אנטי־מלחמתי.
ל מתכוננת המפיקה, בימות, חברת מצור.

 הזה. הרעיון על לסרט הפירסומת את בסס
 אנטי־מלחמתי סרט לראות ירצה לא מי

מישראל? דווקא היום היוצא
 סרטים מלא יהיה בכלל הפסטיבל

ל מחוץ בו, יוצגו מצור מלבד ישראליים.
 <ג׳אד) יהודה של סרטו גם תחרות,
ן מ א  המפיק יהודי. של ומותו השמלה, נ
 כדי לקאן כבר נסע מסים, אלכם שלהם,
שם. בהרקנתם לטפל
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