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 בערב 8.00 בשעה ,20.10.1970 ,,ג יום
ת״א ,4 קפלו רחוב סוקולוב״, ב״בית

מוזמן הקחל
ו24 פיאס מכונית ראעןןן; פרס

מיסיס) כולל (לא י

שני: פרס
מיסים) כולל (לא

לשוויץ טיסה פרסי 6
אל־על) (בסילוני

״סוויצה״ שעון־מעורר פרסי סו שליש*: פיס
בעולם מהמעולים שוויץ, תוצרת

בהגורת והשתחף מיסו שעון קש
המוסמכות טיסו בחנויות פרטים

קולנוע
תדריך

תל-אכיב
* * * סר צרפת) (פאר, ההודאה *

 משפטי נגד גאבארס קוסטא היווני של טו
 אייב הקומוניסטי. העריצות בשלטון הראוה

מונטאן.
* ל * סדו  שיפוץ בריטניה) (דקל, קרו
 האזרחי המרד מנהיג של ההיסטורית דמותו

 גינם, אלק הראשון. צ׳ארלם בימי בבריטניה
הרים. ריצ׳ארד

* *  (פאריס, אלים של המסעדה *
 ארתור של מצולמת בלדה ארצות־הברית)

 החי היפים שבט על פן וקלייד״) (.בוני
נטושה. בכנסיה

ם * רי ג ב ת מ  ארצות־הב־ (אופיר, ח
ב הסטודנטים מרד על קומדיה חצי רית)

 מצויץ משחק ארצות־הברית. אוניברסיטאות
ברגן• קנדים נולד. אליוט של

ת שיר צרפת) (אלנבי, בדרסלינו *
המש צעירים גאנגסטרים לכנופית הילה

 סרט השלושים. בשנות מרסיי על תלטת
 האוירה בשיחזור שעיקרו אלימות שופע

 פול ז׳אן דילון׳ אלן ימים. אותם של
בלמונדו.

היסה
** (אורלי, חגות של קאוכוי *

 את חושפים ונכה ג׳יגולו ארצות־הברית)
האש עיר בניו־יורק החיים של אכזריותם

הופמן• דסטין פתות.
* * (פ ואלים וטד וקרול כוב *

ל לועגים האמריקאים ארצות־הברית) אר,
 בסרט שלהם, לפוריטאניות ובעיקר עצמם
להפליא. חביב

ירושלים
 ארצות־הברית) (ארנון, מאקס ויוה *

 בידי הפעם אלאמו, של מחדש כיבושה
 עליזה. קומדיה אהבה. חולה מקסיקאי גנרל
וזין. קינן יוסטינוב, פיטר

במאים
 המבוקש האיש
ביותר

*ברית שכולו בארץ והיחיד הראשון הספר

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ,איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תוך עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו 2 — של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אד ביותר ומתקדם נועז ספר

בעברית ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל  
 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ר--------------- ו ז _____ושלח ג
הצהרת / הזמנה

לכגוד
 ח ,33144 ד.4ו חיצאח־לאור ׳,אלבית״,

את חוזר בדואר אלי לשלוח נא
__מס׳ שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה

ל״ 12־־־. סך על -------------בנק על
.1• גיל מעל שאני בזה מבחיר אני  להימצא שחייב הספר

נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

 נהר מל הגשר את לעולם נתן לין דויד
ב דיוואגו. וד״ר ערב, איש לורנס קוואי,
מושלמת להיות עומדת הקרובים ימים

לין במאי
זיעה — ז1אזז 99

•?-ש
ב ריאן. של בתו — שלו נוספת יצירה

 אוסק־ בשני כבר זכה שלין בכך התחשב
תוע הון למפיקים הכניסו שסרטיו רים,
 ביותר המבוקש ״הבמאי מכונה ושהוא פות,

ממ שבה הציפייה תיפלא לא — בעולם״
ריאן. .של לבתו הסרטים בעולם תינים

 לין דויד עלוב. - מיג׳אם רוכרט
 מאז השנים 24ב־ בטוח. אבל לאט׳ עובד
 לייצר הספיק סרטים, כבמאי לפעול החל
 יוצא ללא בכולם, כמעט סרטים. 15 רק

 ולוח הכספי בתקציב עמד לא הוא מהכלל,
מאפ משיג שהוא שהתוצאות אך הזמנים.

 אלא בשיטתו, להמשיך רק לא לו שרות
המשקיעים. על״ידי נחטף להיות גם

 בולט, רוברט לו כתב ריאן של בתו את
ו לורנס את גם לו שכתב התסריטאי

יזיז•
1728 הזה העולם28


