
1950 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה׳ כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לאלות י■ לכותרות
ההג תל־אביב. ,13* ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרנים יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

 מוסווים עבריים, כושים שני !•
 לארץ. ״מתפלחים״ עץ־קוקוס, תוו8

שון מ  סוקולוב רח׳ כן״גל, ש
חולון ,123

 בטבעות מקושטת ג׳ירפה מיס 0
ומישקפי-שמש. כובע־נוצות לצווארה,

רח׳ יהישדום, שאול
פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי

 את מחליף אני מבא בשבוע י•
הרצל.

חיפה ,40 השומר רח' כהן, שלמה
להת ברירה! יש ברירח? אין >•
ולקטוף. לטפס אמץ,
 יחידה : 1975 תוכנית־ייעול #
ומחסה. צל מזון, המספקת אחת

מן, אלה ט  תחכמוני רח׳ גו
ירושלים ,43

5.00 בשעה
ההרים״ כת ״חיידי

7.15 בשעה
בדימום״ ״השוטר

9.45 בשעה
סוערים״ ״זמנים
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ת טונו בסי
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

הן ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור
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קולנוע
סרטים

ם ס ק ק ה חו מ ד של ה א ו ד ס
 לואיס לו ניצב שבמכסיקו, בחווילתו

 לידידיו, משקאות מוזג הקשיש, בוניואל
 עשה הוא גלוייה. בהנאה לעצמו ומחייך

 אליו שילח העולם, בכל שיטה שוב, זאת
 ובתוך ספק־סאטירה, ספק־חידה שהוא סרט

 סמל אפילו בסירטו אין כי מכריז שהוא
 רוה לו לקרוא לנכון מוצא הוא אחד,

 לחפש כולם רצים כמובן, ואז החופש.
הסמלים. אחר

 להרשות יכול הוא ,75 לגיל מגיע כשאדם
 כל רוחו. על העולה כל את לומר לעצמו

 מה אז האחרון, סירטו להיות עשוי סרט
 לבזבז גלולות, להמתיק להתאפק, הטעם

 משהו לדחות או טפלות עלילות על זמן
 1 לעולם יבוא לא שאולי הבא, לסרט
 ;החשבונות כל את לגמור הכל, לומר מוטב

 מה הראשונה בפעם לתפוס שיתקשה ומי
שוב. אותו ויראה שיטרח בסרט, שנעשה
 רוח על המדבר סרט לבוניואל, וכיאה
 ״יחי של: רמות בזעקות נפתח החופש

 של הצרפתי (התירגום בספרדית הכבלים״,
 :אומר הוא כי יותר, עוד מפורש בוניואל

 המפורסם ציורו המסך, על לחופש״). ״הבוז
להורג.״ ״ההוצאה גויא, של

 המד,פיכה צבאות כשבאו :ידוע הסיפור
מעול הספרדים את לשחרר הצרפתית

כוניואר במאי
!הכבלי■ יחי לחופש, בוז

ב נפוליאון חיילי התקבלו שלחם, המלוכד,
 בבירור שאמרו הכבלים,״ ״יחי קריאות

 על המלך מגף את מעדיפים הספרדים כי
 שהמהפכ־ היתה התוצאה הרפובליקה. דגל
 סרבני־חחופש את הוציאו האמיצים נים

 שעושה מה בדיוק וזה בשיטתיות. להורג,
בוניואל. גם

ב המשחזר לצילום, מקומו מפנה הציור
 מכוונת חיילים קבוצת גויא, את נאמנות

 להורג, המוצאים בין הקיר, וליד רוביה
 כומר בגלימת עצמו בוניואל של צלליתו

זיל סרד המפיק ולידו, עבות. זקן ועם
נכנע. ומבט חבוש ראש עם ברמן

 ל- שיש מד, .10 - שווה בתולה
 כדבריו, סימלי, אינו אולי לומר בוניואל

 אבי- למשל: מחשבה. מעורר ודאי אבל
ש משום המטפלת את מפטר המישפחה

 זר אדם עם לשוחח הקטנה לבת הניחה
 תמונות ממנו לקבל ואפילו הציבורי, בגן

 בתמונות, מתבוננים ואשתו הוא גסות.
 מציצה המצלמה התועבה. מן ומזדעזעים

 בסך אלה 1 מסתבר ומה בתמונות, היא גם
פרים. של גלויות־נוף הכל

 נזירים ארבעה כפרי. פונדק סערה. ליל
 במקום פוקר. משחקים רחמנייה ואחות

 קדושות. מטבעות השולחן על מטילים כסף
 צלב ,25 — קדוש לב .10 שווה ״בתולה

 פותח ״אני :מודיע הנזירים אחד .״50 —
 הסמוך, בחדר לראות.״ כדאי בבתולה.

 כבן הוא הבית. מן שברחו ודודתו צעיר
 רוצה 'הוא .50ל־ מעבר אי-שם היא, ,18

 הוא מעזה. אינה היא עירומה. לראותה
 לא, אולי כן, אולי מתחננת. היא מאיים,
את מעליה מוריד כשהוא לבסוף ספקות.


