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המין את דע
קטלוג דרוש

חינם 3 מס׳ ארוס

הרא הוא 3 מס׳ ארוס קטלוג
טפ עשרות ומכיל בארץ מסוגו שון
גר אנגלית, (עברית, שפות 4ב״ רים

וצרפתית). מנית
בהר לעזור שנועדה ארוס מספרית

ם, חבת  ומציאת בעיות לימוד אופקי
וה המין בחיי הקשור בכל פתרונות

 וילדיך. משפחתך שלך, המיני חינוך
 מין לחיי והיגיינה, עזר לתכשירי
 מס׳ ארוס קטלוג דרוש מושלמים

חינם. 1
בע״מ ש.צ.מ.

 9 המישנה רחוב
ת״א. 445882 טלפון

חדש כח - הזה העולם

 בשעה ,18.1.70 ראשון ביום
 חוג־בית יתקיים בערב, 8.30
 ,37 הגליל רח׳ יוסף, מלר אצל

 אליעזר בהשתתפות כרמיאל,
דומקה.

והסבי מכרמיאל האוהדים
מוזמנים. — בה

ק י ט ו ב  
קרבו״ את ״קוקי

בי לגבר סי לו ק ס ק א ה

 30 גבירול אבן רה׳
<בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

קולנוע
סרטי□

פיפי צריך לואי
 צרפת). תל־אביב, (אסתר, חיים ?{ושים

 מודליאני. של ציור גבו על יש גאבן לז׳אן
 אומר מגעיל, אמנות סוחר פינה, דה לואי
 לך שיש מה זה את לקנות רוצה ״אני לו:
 זונה?״ שאני חושב, אתה ״מה הגב.״ על

עצמי. כבוד לו יש כי והולך. גאכן עונה
 רץ והוא ליצירה, קליינטים כבר יש ללואי

 מנוחה. לו נותן ולא ז׳אן אחרי הזמן כל
 להראות וכדי פיפי, גם לפעמים צריך לואי

 עם תנועות מיני כל עושה הוא זה את
אי״הבנה. תהיה שלא פרצופים, וגם ידיו

 יי חברים׳ להיות הופכים השניים בסוף
 חשוב הכסף רק שלא לואי את מלמד ז׳אן

אנ מיני כל בצוותא זורקים גם הם בחיים.
 ,11ה־ מהמאה עתיקה טירה של למרתף שים
רוזן. בעצם הוא גאבן שז׳אן מפני

 ״מון במקום צועק למרתף שנופל האחרון
 דה־גול. לכבוד ז׳נרל״, ״מון (אלי!) דיאו״

 הסרט כי פומפידו״, ״מון צעק לא אחד אף
 את אוהבים אתם אם כשנה. לפני הוסרט

לכם. מגיע זה אז פינה, דה לואי

שיניים בלי מלאך
 תל־ (ירון, המאפיה נגד הוונדאטה

 באנגלית הסרט של שמו איטליח). אביב,
 עוסק והוא המאפיה״, נגד ״המלאך הוא:

 ״המלאך״ טמפלר, סימון של בהרפתקאותיו
 צ׳ארטריס• לסלי הסופר של המפורסם

תעלו פותר המאפיה, במנהיגי נאבק הוא
מ נערה ומציל שנה, עשרים בת שוד מת
הרשע. ידי

 הטלוויזיה סרטי סידרת גיבור מור, רוג׳ר
 משחק ״המלאך״, עלילות על הפופולרית

ה בגירסה גם המודרני הוד הרובץ את
 מרביץ, הוא הזאת. והצבעונית קולנועית

 בדיוק הפושעים אחרי ורודף בורח, יורה,
זה. מסוג פעולה סירס־ של גיבור כל כמו

 בדמות השתמשו מדוע ברור שלא מה
 את בפיו לשים בלי ״המלאך״, כמו נהדרת

 להכניס ובלי שלו, השנונות השפר אימרות
שלו. האמיתי מהאופי שמץ אפילו לעלילה

שודדים
ת כוונות עם טובו

תל-אביב, (מקסים, בצמרת נוכלים
 מגיעים אואטס וורן סאבאלאס טאלי אנגליה).

 אוצרות את לשדוד כדי ללונדון מניו־יורק
 סא־ פיטצמור. הלורד של העצומים האמנות
 הסוהר, מבית עתה זה השתחרר באלאס

 שלא שוד בגלל שנים חמש שם שישב אחרי
 למכונית הזרים מרדים, גאז (במקום הצליח,

טהור). חמצן הכסף עם המשוריינת
לב כדי באחוזה מבקרים השודדים צמד

 בהזמנתם שם, לגור ונישארים השטח את דוק
 העליזה והסבתא הצעיר הלורד של האדיבה

שהעסקים מתברר אוונס). (אדית סופי שלו

כצמרת״ כ״נוכלים סאכאלאם
שוד במקום עסקים

ב נימצאים האצילה פיטצמור משפחת של
 למכור אסור הצוואה לפי כי המדרגה, שפל
אותם. הסובבים האוצרות כל מתוך דבר

 פוקר לשחק נאלצת המסכנה סופי הסבתא
 סאבאלאס המישפחה. תקציב את לאזן כדי

ו לאריסטוקרטיה לעזור נחלצים ואוכאס
לידיים. הענינים את לוקחים

חו ואחרי לפרוח מיד מתחילים העסקים
השוד לשני אין באחוזה ישיבה של דש
 היצר להם ניגמר כלום. לשדוד חשק דים
להמ זה בחיים רוצים שהם מה וכל הרע
בשקט. ולחיות המשותף הביזנס את שיך

 צ׳זאר של בצורתו המאפיה מתערבת כאן
 עוד ומצחיקה מסתבכת והעלילה רומארו,

 יוצא קומיקאי הוא סאבאלאם טאלי יותר•
מומלץ. נהדרת. אוונס אדית מהכלל.

הבד על תיאטרון
 צ׳כוב, אנגליה). תל־אביב, (תכלת, השד!!?

 מחזהו את פעם הגדיר שחף, בת את שכתב
 טראגי־קו־ אותו כינו המבקרים בקומדיה.

 האמריקאי הבמאי של הטיפול אחרי מדיה.
ש מפני טראגדיה, רק נותרה לומט סידני
משעמם. הסרט

 אותו להתאים בלי מחזה הסרים לומט
 חיים רוח .להפיח שהאמצעים למרות לבד,

 לגמרי. שונים הבד ועל הבמה על בדמויות
 נהדרים הנישמעים למשל, דיאלוגים, ישנם

< ארוך. לפיטפוט הופכים בסרט אך בתיאטרון,

לצפרדע״ נמו ״רגליים

 שבארץ הסרט, של הדקות 141 במשך
 מקום משתנה לא ,120ל־ מה משום נתקצרו

 למרות חיוורות ניראות הדמויות ההתרחשות.
השחקנים. מרבית של הטוב מישחקם
תי חובבי אצל ענין אולי יעורר הסרט

 תהיה, שלא צורה בכל צ׳כוב ו/או אטרון
בזאת. מוזהרים — האחרים

כוכבים
 ״אנדרוגינוס

שלייי קטן
 אלה בימים בפאריס ביותר המדובר הזוג

ו גינזבורג, סרז׳ המלחין־זמר־שחקן הוא
כבר מאוהבים הם בירקין. ג׳יין ידידתו

|__________1689 הזה העולם


