
תדריך
תל-אביב

* *  ארצות־ (אורדן,החתול פריץ *
 היהודי הבמאי של קאריקטרה הברית):

הצ לכל מהלומות המחלק באקשי, ראלף
 גזע דת, בהבדלי הדגלים, ולכל בעים
 למבוגרים פרנוגרפי־מצוייר סרט ומין.
פוליטית. תודעה בעלי

אר־ ,(אורלי חרוח עם חלף
 לפחות עדיין ראה שלא מי צות־הברית):

 גילו אם בעיקר רם, בקול זאת יספר אל
 חינוך־חובה. חוק גילאי את כבר עבר

לנצח. מקסימה ליי וויויאן גייבל קלרק
* * הש הנעל עם הבלונדיני *

שרו־ בין למלחמה צרפת): (גורדו!, חורה

 קצת גאץ, כנר נקלע מודרניים בין תי
 מצחיקון התוצאה: תמים. והרבה משוגע
אמיתי.

* *  (פאר, לסעוד שבא הגנב *
 מחליף למחשבים מהנדס ארצות־הברית):

 אם משתלם. יותר במשהו מקצועו את
 תכשיטים גניבת מוסרי: גם לדעתו כי

 בין האנושות את המרמים שמנים מדגים
 מבר שנון, מצחיקון והמימסד. החוק כותלי

 האישי חינם פלוס באלגנטיות, ומצולם יים
או׳ניל. וראיין ביסט ז׳אקלין של

* *  (רמת־ למב קארולין ליידי *
ל היסטורי רומנטיקון אנגליה): אביב,
 צ׳מבר־ (ריצ׳רד ביירון לורד על מחצה
ש ומי פינץ׳) (ג׳ון מלבורן לורד לין),

 ונשתגעה מיילם) (שרה שניהם את שיגעה
בולט. רוברט בידי נכתב התסריט בעצמה.

ירושלים

(אור־הבורגני הקסם סוד
 הגאון של מקאברי הומור צרפת): נע,

משתג חולמים, הבורגנים בנואל: לואיס
 אבל ומושפלים, נרמסים נרצחים, עים,

 וחיים ושלמים בריאים המכות מכל יוצאים
עולם. ועד מעתה

* ¥  ז׳אן צרפת): (ירושלים, הראש *
 כמותחן האחרונים, מתפקידיו באחד גאבן

מיקצועי.

חיפה
צר (אורד!, שלי המכונית

ממ טאטי ז׳אק הפילוסופי המצחיקן פת):
 מדגים הוא בתמונות. ומרבה בדיבור עיט
 הטבע ומותר המכונית על האדם מותר את
העיר. מן

 בעיי- אנגליה): (אורה, בקסטר
מש לחיי קרבן הנופל נער על רגיש תון

 עם אמת של רגעים כמה הרוסים. פחה
 כובד מלוא את המטילה ניל, פטרישיה
הכל. על אישיותה

(פאר,קאנטרכרי מעשיות
 (תיאר פאזוליני את שמכיר מי איטליה):

לדמיו מגבלות שאין יודע דקאנזרון) רמה,
 עולי עם יחד נודד הוא הפעם הפרוע. נו

 של (סיפוריו קאנטרברי לכנסיית הרגל
 בעיקר וצחוק צבע של בדרך צ׳וסר)
לחגורה. מתחת
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 עד שבדים דחשים אילת לנמל
 נבעלי צבאי שיחת אחרי ,32 גיל

 למקצוע משלה גופני כושר
הסונארות.

 להגיע תנבל הסווארות. במקצוע
 ל־י 1000־ של ממוצעת למשכורת

 ימי 25 תעבוד באם נטו. לחודש
 משמחת 4־5 + מלאים עבודה

נוספות.
 לן יינתנו והארוחות המגורים

 בו הנמל של נמלן(מלון בבית
 כך מוזל. במחיר תחאכסן)

 מרבית את לחסוך שתוכל
 לך שיאפשר דבר משכורתך.

 באילת ומשפחה עתיר לבנות
 עזרה לך תינתן הזמן במשך

 כי נאם דירה לרכישת כספית
בתורז. להמתין צורך יש

 אילת בנמל לעבוד המע־ונינים
 למשרד יפנו בעיר, ולהשתקע
 בית הנמלים, רשות הראשי:
 .74 תקוה פתח דרך מעיא,
 1121 חדר .11 קומה תל־אביב,
 השעות בין שישי יום בכל

 תעודת עמם ויביאו 12.00־9.00
 גם ניתן :מילואים ופנקס זהות
 אדם, כת למחר בכתב לפנות

אילת. .37 ד. ת. אילת, נמל

$

הממשלתית הפרסום לשכת

184035 הזה העולם


