
כשתבוא
לעבוד
בנמל

אילת...

ת לך! קוראת הקסומה אל

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני בושר ובעלי צבאי שירות אחרי

הסווארות. למקצוע מעולה
 קבועה עבודה ^ לך. מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון• בתקופת .?ג בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלף(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנת # מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת כספית #.עורה
 להמתין צורך (יש שנים 10ל־ הלויאה

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת י נסיון למחוסרי
 אילת. בנמל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעוניינים
 ■מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
ה דרך תקו  1121 חדר ,11 קומת תל־אביב, ,74 פתח.
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בין שישי, יום בכל

 נם ניתו טלואים; ופנקס ■זהות תעודת עמם
 ,37 ד. ונ אילת, נמל אדם. כת למדור בכתב לפנות
אילת

ו

*
 — הזה העולם תנועת

חדש כוח
ף ת סני ריו ק ה

תת ואוהדים חברים אסיפת
 בשעה 5.2.73 שני ביום קיים
 משפחת אצל בערב, 8.30

 מערבית קרית-חיים מאירי,
.6 נ״ט רח׳

היום: סדר על
ת ההערכות א ר ק הבחי ל

וחוץ פנים בלפי רות

 הזוגות אירגון
הצעירים

 העולם' תנועת ליד
חדש כוח - הזה

מודיע
 הצעירים הזוגות פעולת

נמשכת
 פנה הרשמה או פרטים לצורך
 230856 טלפון — גלילי למשה

9.00 — 12.00 השעות בין

תמרורים
ה נ ו  משטרת־ישר־ דובר לתפקיד י מ

 ),49( בובנר מיכאל ניצב־מישנד, אל,
 למשטרה התגייס ,1948ב־ לארץ שעלה

המ הקידום שלבי כל את עבר ,1949ב־
 הענף כראש היתר בין ושימש קובלים

 הדרומי. המחוז ודובר מיוחדים לתפקידים
 פתח־ נפת כמפקד שימש 1970 עד 1967מ־

הנגב. מרחב כמפקד ואחר תיקווה

. ד ל ו  נישואין, שנות שמונה לאחר נ
 (סלמוניקו) אסתר הישראלית לשחקנית
 מנהל־ שהוא שמר דן ולבעלה גרוסה,

בן־בכור. במה.

. ד ל ו  הקולנוע לשחקנית בלונדון, נ
 דד ולבעלה )26( מילט היילי הבריטית

בכור. בן ),59( בולטינג רוי במאי־מפיק

ד ל ו  לאומנויות הפקולטה לדיקן . נ
פרו תל־אביב, באוניברסיטת ותיקשורת

(השלי־ ■ ולאשתו )45( לזר משה פסור

לזר משה פרופסור
ראשונה בת

 ),37( לזר־דייץ סדניה במיספר) שית
אילנית. ראשונה: בת

ד ל ו  הקולנוע לכוכב בהוליבוד, . נ
 ג׳ני־ ולידידתו גולי אליוט האמריקאי

 יש הזוג לבני סאם. :בן בוגארט, פר
 מבארברה נוסף בן יש ולאליוט בת גם

.1971ב־ התגרש ממנה סטרייסאנד,

ם י ד מ ו . ע א ש נ י ה  בשוודיה, ל
 שהיה ברנאדוט פולקה הרוזן של אלמנתו

 1948ב־ ונרצח לארץ־ישראל האו״ם שליח
 ),68( ברנאדוט אסטל הרוזנת בארץ,

האמרי למיליונר בארצות־הברית שנולדה
אס בעיסקי שעסק מאנוויל אדוארד קאי

 אל־ קארל־אריק ומזכירה־לשעבר בסט,
 ושירת שוטר של בנו שהוא )62( סטראנד

 אחר ברנאדוט, הרוזן של בגדודו כסמל
 והיה למיליונר הפך עסקים, לניהול עבר
 דמי־הכיס להקצבת האחראי היתר בין

גוסטב. קארל הנסיך השוודי העצר ליורש

ו ש ר ג ת הדומיני ברפובליקה ♦ ה
 להתגרש זרים אזרחים יכולים בה קנית
 שחקנית משבוע, פחות של שהות לאחר

ו פונדה ג׳יין האמריקאית הקולנוע
 ואדים. רודה הצרפתי הסרטים במאי

 בני- חיו הגט, לפני ארוכה תקופה במשך
בניפרד. הזוג

ר ט פ  המשפטי היועץ ,44 בגיל ♦ נ
 חיים עורך־הדין בכנסת, מפ״ם סיעת של

 ב־ לארץ עלה בפולין, שנולד הולצמן,
 ופירסם המשמר בעל עיתונאי היה ,1949

תחיקתיים. בנושאים ספרים שלושה

. ר ט פ  הגנרל ,73 בגיל במולדביה, נ
גי על שנמנה קוב, פלס הירש היהודי

 למשפחה נולד הסובייטיים. המלחמה בורי
ה לצבא הצטרף במינסק, עניה יהודית

 22 עם גנרל לדרגת והגיע כטוראי אדום
במלח השתתפותו עבור מלחמה, עיטורי

בנאצים. מה

. ר ט פ  בגיל דלית־אל-כרמל, בכפר נ
הדרו העדה מנכבדי הלכי, דיאב ,94

 נור שייח הדרוזי השופט של ובנו זית
חלבי. א־דין


