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קלאסי״ מודרני סרט !זמננו בני הסרטים מרוב עצמה עשר פי 1 השנה של ההצלחה !עין מרהיב !מופת מיצירת פחות ״לא
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 ללב, נוגע קרובות לעתים נפלא, ״משעשע,
מטורף. מרוץ

 של סרט הסרט. בכל גרוע אחד בצוע אין
אחר בזה ועליזות עצב של פרועים, חלומות

א ¥1\1£3 זה״." .¥ .
 ריצ׳רד של יכולת ובעל עין מרהיב ,,בצוע

 כושר הרעננות, אותה את המגלה דרייפוס,
 הופעתו את שאפיינו וההתרגשות ההמצאה

״הבוגר״. בסרט הוקמו דסטין של
א£££5׳\\ £ ^

 !עין מרהיב ״סרט
 !מצויין כולו הצוות

— חזיר הוא דודי
¥ ״!81!כביר הוא הסרט אן .ב>.£.א ¥

 משחק — רגישות ומלא חיים מלא ״סרט
דרייפוס״. ריצ׳רד של מעולה

01£0££ 11£¥£ ^ \
 של נהדר בצוע !טוב !משעשע !״חם

 אותו כלול הנפלא. והצוות דרייפוס ריצ׳רד
¥ שלך״. •רשימה ¥ .0.8.5

 עוד בו שידובר בצוע מגיש דרייפוס ״ריצ׳רד
רבות״.

ס1£¥ ז\\£א5 , .¥.א \
 ריצ׳רד ע״י בפשטות מוצגת מרחיבה ״דמות

 ״אמריקן בסרט טוב כך כל שהצליח דרייפוס
גרפיטי״.

.¥.א \1\/0^£21א
 שעון בה בדרך מיושן — לחלוטין ״מושלם

 באמנות מסובך, רשום מיושן; הוא אלג׳ין
 סיפות זהו מכל ויותר העין את מענג יפה,

 מאחלת שהייתי הסרטים מסוג זהו זמננו. של
רב״. זמן עליהם לכתוב לעצמי

003\10ק0£1־ד4א.
 ועד חריפות עד מחדוה במלואו גדוש ״עדין,

 בין ביותר הטוב הביצועים אוסף רגשי״צער.
העונה.״ סרטי כל

 שחקן דרייפוס, ריצ׳רד מבריקות. דמויות
 בהחלט הסרט, דודי. את משחק ונהדר צעיר
ראיה״.״ שווה

.^8.0. ¥£־

קרביץ־ דודי של לצמרת ״המרוץ
כלל מ* של המכר רב עפ״י גרפיטי״) (״אמריקן לרייפיט ריצ׳רל * יי

| ברלין פסטיבל ראשון פרס |

 אחת ובעונה בעת ארצית, בכורה
אויר וממוזגי מפוארים משוכללים, קולנוע בבתי

|י׳1ייר ירושלים ״אורלי״ ונל־אביב
4.00-7.30-9.30 4.30-7.15-9.30

 הם אלה
■ א ר 1 ה

ר 0 !1111:1 דו
 ״חטכון בזמנו שערכו מחקרים לפי

 ו״תמכון שימושי״ חברתי למחקר
ה האוניברסיטה של לקומוניקציה",

 המפרסמים, איגוד הזמנת לפי עברית,
:כי מתברר

 שבועון או עיתץ אף אץ *
שא בישראל, אחד עברי

 חם קוראיו של רב כח חוז
אקדמאית. השפלה בעלי

ח ״העולם מקוראי 44״/״ *
— הארץ ילידי הם זה״
ארצי. שיא זה וגם

 ״העולם קוראי על 32״/״ ־¥-
— עצמאיים הם הזה״
 העיתונים קוראי כין שיא

כארץ.
 ״העולם קוראי של 59/״״ *

גב הם ,20 גיל מעל הזה״,
 חלוקה נשים. 41ו־״/״ רים

 קיימת אינה מינים לפי זו
 ישראלי שכועץ כשום
אחר.

ה כאשר ת על חושב א
8 X 0 פירסום

| בארץ ציבור״קוראים אין
כה ח־קנייה כו לו שיש

זה. ציבור במו גדול

והתרבות החינוך משרד

 הספורט רשות
 הגופני והחינוך

הדרכה מפעלי
1975 קייץ

)75אוגוםע הקייץ(יוגי בחופשת
מלאים. פנימיה בתנאי הארץ ברחבי הלרכה מפעלי הגופני והחינוך הספורט רשות תקיים

הבאים: הספורט בענפי מדריכים,ומדריכים קבוצות,עוזרי לראשי קורסים יתקיימו

 רגל כדור
סל כדור

התעמלות
טניס

•גיורו •כדורעף
סיוף • יד כדור •
שולחן טניס • שחיה •
אומנותית התעמלות • קלה אתלטיקה •

למצילהחובב. קורסים יערכו כמוכן

053-92951/053-28015 טל. וינגייט מכון ספורט ולמדריכי למאמנים בביה״ם והרשמה פרטים
הממשלתית הפרסום לשכתעובדיח ל. עיצוב

1966 הזה העולם40


