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(בפסג׳)
עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

תדריך
תל־אבים
* * (אסתר, כגשם עובד נוסע **

 התכסיסים בכל המשתמש מתח סרט צרפת)
ה אל הצופה את לרתק כדי הקולנועיים

 הופעת מלוטש. קלמן) (רנה בימוי כיסא.
ברונסון. צ׳ארלס של מבריקה

(ארמון־ הכפתורים מלחמת ***
מלחמותי על כפרית קומדיה צרפת) דוד,
ובני רב בהומור עשוייד, ילדים, של הם
הקטנים. הכוכבים כשרונות של מירכי צול

(תכלת, האופניים גונכי ***
 בשיאו. האיטלקי הניאו־ריאליזם איטליה)

 העמודים מן כאילו שנלקח פשוט, סיפור
 שאופניו פועל על עיתון, של האחרונים

מומלץ. אנושית. לחוויית הופך נגנבו,
דה־ המרקיז שד תענוגותיו *

ה א  הנורא המרקיז דמות צרפת) (זמיר, ס
ל קצת המרביץ וסימטפטי, צעיר כאדם
 של פסיכולוגי פסאודו ניתוח פלוס זונות,

הנורא. למעשה הסיבות
** צרפת) (פאר, החיים הם אלה *
ו דרכים, בתאונת ניפצע מזדקן ארכיטקט

 מקסים סרט שהם. כמו חייו, על חושב
 בכיכובו סוטה, קלוד הבמאי של ורגיש

מומלץ. פיקולי. מישל של
 פר־ איטליה) (דקל, הכוגד אשת ¥+

צעיר איטלקי משטרה קצין הוא נרו נקו

שז״ד* כזלמן צור רפאל
— יוצרים קינאת

 ואריאציה במאפיה. להילחם המנסה ונלהב
הנושא. על למדי ובינונית נוספת

חיפה
(ארמון, המוסקיטו טייסת ** +

 חייהם על יומרני ולא עדין סרט אנגליה)
 השנייה. במלחמת־העולם מפציצים טייסי של

 המתאהב צעיר טייס הוא מקאלום דויד
ביותר. הטוב חברו של באלמנתו

(או שחר עם פשטו הנשרים **
מרג של קבוצה בריטניה) בית־העם, רות,
 ברטון, ריצ׳ארד של בראשותו אנגלים לים

 חדיר הבלתי הגרמני, הצבא למסה חודרת
מקלין אליסטר של סיפור לפי לכאורה.
יוליסס). (הסיירת

ירושלים
* *  סרט צרפת) (ארנון, ה׳ים דיל *

 אהבתם אודות על רגש מלא פיוטי אהבה
 והיחסים חלומותיהם לאשת צעירים שני. של

 המשולש. צלעות שלוש בין הבלתי־רגילים
 ואוסקר מורו ז׳אן של משובח משחק
ורנר.

ארצות־ (אורנע, ומרי ג׳ון
ה בעיר נפגשים וצעירה צעיר הברית)
 לרצונם. בניגוד כמעט ומתאהבים, גדולה,

הופמן. ודסטין פארו מיה עם

בינצקי. מנחם הבמאי מימין, *
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