
לך! קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני כישר ובעלי כבאי שירות אחרי

הסווארות. למקצוע מעולה
 קמעה עבודה # לך: מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיוף בתקופת # בעתיד

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

 בתוספת דירה ברכישת כספית .?ג.עזרה
 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 בנמל לעבוד המעוניינים
 •מעיא בית הנמלים, רעיות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אגיב, ,74 פתה.תקוה דרד
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בץ שישי, יום בהל
 גם ניתו מלואים; ופנקס זהות תעודת עמם

 ,37 ד. וב אילת, נמל אדם. נת למדור נכתב. לפנות
אילת.
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 כאנגלית בפאריס, היוצא חמזרח־התיכוני הירחון
 מארטון ולואים גילן מקסים בעריכת
----------, 18 מס׳ גליון הופיע ־
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 אין חינם לי לשלוח נא
 ישראל של גליון כסף

לדוגמה ופלסטין,

...............................................כתובתי

......................................................שמי

................................................מיקצוע

: מן ן כ ו ת ה
 בסוריה פעולות-התגמול מחיר
 מתל-אביב צלייניות מחשבות — לביב יגאל

 בקאהיר אש״פ, ועידת על — ישמעילי מוחמד
 האדומה החזית רשת פרשת

 ועידת-בולוניה שמשתתפי המלא הטכסט
 לקבל יצטרכו
 קולו מרים השחור הפנתר

 והאפיפיור: מאיר גולדה — רוזאטי אנזו
 הסוציאליסטי האינטרנאציונאל של הקלעים מאחרי
 בישראל עינויים נגד יהודיים אנשי-רוח קריאת
 לפידאינית מכתב — :גילן מקסים

 עמדתו מסביר יהודי־מצרי עו״ד — חארון שאהאטי
בחו״ל יהודית אופוזיציה של ועד-התאום הוקם

*
 (שטרות ישראליות לירות 40 :שנתית חתימה!ושלח — העתק או גזור

כדואר־אוויר. יישלח העתון בנקאית). העברה או

במדינה
)19 מעמוד (המשך

לשי לגייס תצליח העיריה כי שיער לא
ישראל. מישטרת את רותה

 יותר עוד נדהם הוא אותו." תעצור
 ני גילה המישסרה, לתחנת הגיע כאשר

 הגדול למיבצע התגייסה המישטרה רק לא
התיקשורת. מישרד גם אלא נגדו,

 נטל סיכוני, של למשרדו נכנס כאשר
 קרא האלקטרוני, המיתקן את מידיו הלה

 איש זה היה בחוץ. שהמתין נוסף לגבר
תיקשורת. מישרד של מחלקת־ההנדסה  ̂ז

 אמר מיתקן־האילוף, את בדק המהנדס
 תרים המכשיר. זהו אותו. ״תעצור :לקצין

המכשיר.״ את גם
 ז* אצבעות, טביעת מסר נעצר, וכטל

ל״י. 500 של בערבות במקום בו שוהחרר
האמי ההאשמה מנוכחת. האשמה

צי בקרב סערה שעוררה וכטל, נגד תית
 היתה הארץ, ברחבי הכלבים חובבי בור

ה הצווארון באמצעות האילוף שיטת כי
מש לכלבים, עינויים גורמת שלו חשמלי

 גם ולעיתים נפשיות, צלקות בהם אירה
אגו רוחם. את שוברת לנצח, גופניות,

ה משיטת מסתייגת צער־בעלי־חיים דת
 לחץ הפעילו וכטל של ושכניו הזו, אילוף

 את להפסיק הגורמים כל על ביותר כבד
 שנשמעו הכלבים יללות בגלל פעולתו,
היום. שעות כל מחצרו

נג הרשמית ההאשמה היתד, כך, משום
 האשימו סיבוני מפקח מגוכחת: עתה, דו,

 של רשיון ללא מכשיר־אלחום בהפעלת
הדואר. מישרד
 מישם־ מבחינה אבי... הפריע, לא
המיתקן לאישום. רגליים שהיו ייתכן טית,

והאנטנה האלחוט מכשיר וכטל,
בחוק התעללות

ה של אלחוטית הפעלה באמצעות פועל
הור הכלב. צוואר על המורכב צווארון,

 על״ידי הנשלחות אלה, אלחוטיות אות
 חשמלי זרם בצווארון מעבירות המאלף,
מכת־חשמל. בכלב המעביר

 הבל. ההאשמה היתד, מעשית, מבחינה
ו אפסי, הוא המכשיר של השידור טווח

 לשאלותיו בתשובה בגלוי, הודה המהנדס
ל הפריע לא שלו המכשיר כי וכטל, של

 מסוגל אינו וכי שהיא, אלחוט תחנת שום
להפריע. כלל

 התיק- למישרד וכטל סנה בלית־ברירה,
רישיון. ביקש שורת,

 ה־ מי־שרד תשובת אכזרית. שיטה
 במכשיר־אל- שהשתמש מאחר תיקשורת:

 השנה. רי־שיון, יקבל לא רישיון, בלי תוט
אז. שיפנה הבאה. בשנה אולי

ב מצויים כי על ונטל התרעם כאשר
 נוספים, חשמליים צווארונים בעלי ארץ
 מהנדס בו גער להתלבש, בחרו עליו ורק

 לא ״אתה שקד: מ. התיקשורת מישרד
 יודעים אנחנו לעשות. מה אותנו תלמד

לעשות.״ מה בעצמנו
מלה התחמק התיקשורת מישרד דובר

״השי בהערה: הסתפק העניין, על גיב
אכז כל־כך היא הזו האלקטרונית טה

רית.״
 הוא הוויכוח ויכוח. כנראה אין כך, על

 חוקים להפעיל השלטוני למנגנון מותר אם
נועדו. לשמן שלא למטרות

ז852 הזר, העולת


