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לך! קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עוגדים דרושים אילת לנטל
 גופני כושר ונעלי ענאי שירות אחרי

השווארות. למקצוע מעולת
 קבועח עבודה # לך, מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיוך• בתקופת .?נ בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלו•(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנה מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

 בתוספת דירת ברכישת כספית ^ג.עזר.ה
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ הלויאה

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

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

 בעיר, ולהשתקע אילת בנטל לעבוד המעוניינים
 ■מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 תקוה פתח. דרו
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בין שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים; ופנקס זהות תעודת עמם

 ,37 ד. ת. אילת, נמל אדם. בת למדור בנתב. לפנות
אילוג
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ה פ אורה, — חי
.8.45ב* 15.2 ה׳ יום קרן, - פאר־שבע
.9.00ב־ 16.2 ו׳ יום

 האומה, בנייני — ירושלים
 .8.30ב־ 17.2 מוצ״ש
 עטרת, - טירת־הכרמל

.8.30ב־ 19.2 ב׳ יום
 ״לאן״ תל־אביב :כרטיסים

 המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״
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במדינה
)16 מעמוד (המשך
 והישראלית וילנסקה, אסתר היא ניסטית

מיקוניס.״ שמואל בידי היא
 המערך. בצמרת השבוע התלוצצו כך

למצי בעיקרו מתאים אך מוגזם, התיאור
צדדים: שלושה קיימים במיפלגה כי אות.
 ויאיר טייטלפוים ראול סנה, יורשי #
 המיפלגה, במנגנון מחזיקים הצעירים, צבן
 ונסיונם לציבור, מוכרים אינם עדיין אך

 ״היסטורית״ אוריינטציה להם יש מועט.
המערך. על

 (״שומר־ ואליעזר וילנסקה אסתר #
 ומקיימים שמאלה, הולכים פיילר ניק״)
הקיצוני. בשמאל שונות ׳קבוצות עם מגע
 מתחייב אינו מיקוניס שמואל זז״כ #

 מיורשי והולך מתרחק כשהוא — צד לשום
ל רשמית גושפנקה נותן אינו אך סנה,

וילנסקה. אסתר
 הקלפים: כל כעת נמצאים מיקוניס בידי

ה לו מועברים החדש, חוק־המימון לפי
 — המדינה מקופת מק״י למימון תשלומים

 יקבל הבחירות ערב לחודש. ל״י 9000
 אלף 108 בסך הבחירות למימון מיקדמה

בבע עתה מחזיק הוא החוק, ולפי ל״י.
 מכיוון מק״י, השם על הבילעדית לות

 אינו מיקונים בכנסת. אותה מייצג שהוא
קלפיו. את שעה לפי מגלה

יור ספגו השבוע ותיק. של פרישתו
 מיקונים: את ציערה שלא מכה, סנה שי

 הוועד חבר של למפ״ם ופרישתו עזיבתו
והח טובין, פינחס מק״י, מטעם הפועל
עצמה. מפ״ם של הוועידה לטות

 צבן הובילו סנה, של פטירתו מאז
 על לאוריינטציה מק״י את וטייטלבוים

מס לכד היי מפ״ם. עם משותף ״מערד״
להש סירב במק״י הרוב ממש: של קנות
 אל ״המסע של המחאה בפעולות תתף

האח ברגע נסוג בפיתחת-רפיח, התיל״
 ובהפגנה לבירעם במסע מלהשתתף רון

 פעולה לשתף העדיף בירושלים, הגדולה
בצוותא. בהופעה מפ״ם עם

ה בשנות למק״י הצטרף טובין פינחס
 שנים 20 של תחנה זו היתה חמישים.

 אל שצעד ותיק, מפא״י עסקן של בדרכו
 דרד הישראלית הקומוניסטית המיפלגה

הסוציא והשמאל מפ״ם העבודה, אחדות
 שנוכח ואחרי מפ״ם, ועידת אחרי ליסטי.
 להסיק האומץ אין לדעה לחבריו כי לדעת

 למחנה ולהצטרף ההגיונית המסקנה את
 בהן המדיניות העמדות אותן שלו הפוליטי

 הסיק — הרישמית מק״י היום דוגלת
מפ״ם. אל וחזר לבדו המסקנות את

 הנהגית את העיירה טובין של פרישתו
 כינסו זטייטלבוים צבן מתרדמתה. מק״י

ל ״מצע על הכריזו המרכזי, הוועד את
 וצדק דמוקראטיה לשלום, חזית ליכוד

 וילנסקה את כך כדי תוך וגינו חברתי״
מטרות. אותן על המכריזים וחבריה,
הב במק״י המיעוט חתיימיות. 114

 שהתגלגלה בהזדמנות ישעבד בשבוע חין
 מודעות פירסמו מק״י מחברי 114 לידיו.
 מצבן, דורשים הם בהן הנזישמר, וטל בדבר

עצ ביקורת לערוך וחבריהם טייטלבוים
 בעמדות לתמוך בטעותם, להודות מית,

התם. לא מיקוניס שמואל המיעוט.

תונות עי
ה מ א ד דייו* ל

 דיין משה צייד האס
? לשמם גוב? פרס את זקט?

 ניכסון ריצ׳ארד לנשיא להעניק ההצעה
 רשמית שהוגשה לשלום, פדם־נובל את

תגו עוררה בנורבגיה, הפרס לוועדת
פור ביותר שהפיקנטית יתכן רבות. בות
לאמור: אמריקאי, לעיתון במייכתב סמה

 ניביסון, על ברצינות לחשוב יאפשר ״אם
 מועמד כעל בוויאט־נאם, משכין־השלום
 לתת היה הדין מן הרי לפרס־השלום,

 החלטתו על טדומן, לנשיא גם הפרם את
ה יפאן. ערי על פצצות־אטוס להמטיר

 פלש שלא על קנדי, לג׳ון גם הגיע פרס
 על ג׳ונסון, ללינדון ;לקובה ברצינות
 האמריקאיים הכוחות את הביתה שהחזיר
 למשה !הדומיניקאית לקהיליה שפלשו

 !תעלת-יסואץ את חצה שלא על דיין,
 ללי־ פראג את הפך שלא על לברז׳נייב,

 פלש שלא על קיי־שק, ולצ׳יאנג : * דיצ׳ה
הסינית.״ ליבשת

 שם פאפקוף, אייבי אחד החתום: על
למדי. יהודי צליל בעל
 כל על כליל שהושמד הצ׳כי, הכפר *

 הריגת על כנקמה הנאצים, על־ידי תושביו
היידריך. ריינהארט הנדס אלוף


