
לך! קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני כושר ובעלי עבאי שירות אחרי

חסווארות. למקצוע מעולה
 קבועח עמדה # לך* מציע אילת נטל

 קידום סיכויי עם דינמי כמפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון בתקופת # בעתיד

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

 בתוספת דירה ברכישת כספית עזרה #
 להמתין צורן (יש # שניט ל־סג הלויאח

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

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

 בעיר, ולהשתקע אילת בנטל לעבוד המעוניינים
 ■מעיא בית הנמלים, רשנת הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 פתה.תקוה דרך
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים! ופנקס זהות תעוות עטם

 ,37 ד. וג אילת, נטל אום. כח למדור בנתב לפנות
אילת.
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!אותם מעליב אתה ? מדע
 שלמרות היא עובדה ז אבנרי אורי

 מפוארת קבוצה קמה האלה. החששות כל
 פרופסורים, ממאה למעלה מדענים, של

 זה ובעניין ישראל, פרס חתן ובראשם
לציבור. בקריאה שלהם, ביוזמתם יצאו,

: יגאל ץ ל  ישראל פרם קיבל הוא א
דעתו. שהביע אחרי

בארם חסימה אחו!
 להעיר רוצה הייתי :אכנרי אורי

 שהוא זו בהזדמנות לשר־החוץ, אחת הערה
 לשר־המיש- קרא שהוא שמעתי כאן. נוכח

 גבוה אחוז־חסימה קבעו שלא שחבל פטים,
הראשונה. הכנסת בימי עוד

 הייתי בהחלט. צודק הוא : תמיר יוסף
 והצי. האחוז את עובר אותך לראות רוצה
 מדבר ואתה ,1.3,־/״ בזכות לכאן הגעת
הפרל הצדק זה חברי־הכנסת. מכל יותר

שלך? מנטרי
 תמיר, יוסף חבר־הכנסת :אכנרי אורי

 לא — עובר אותך לראות רוצה הייתי
 נראה אחוז. של מאית אלא אחד׳ אחוז
 בראש הולך תמיר, חבר־הכנסת אותך

 אתפלא. קולות, 1,000 תשיג אם רשימה.
גבוהה־גבוהה! תדבר אל אז

 מכניס אתה צבוע! אתה תמיר: יוסף
פורנוגרפי! סיגנון הזה לבית

בש לכנסת באנו אנו :אכנרי אורי
 קיבלנו אישיות. בבחירות חנה הגענו מנו.
 האם שאנחנו. למד, הודות הקולות את

? אותך מכיר מי ? קולות קיבלת אתה
 היית !סקנדליסט אתה :תמיר יוסף
!ונשארת
 הקוראים מאלה 957־ :אכנרי אורי

 שאתה בכלל חושבים בעיתון שמך את
 מתמנים אצלכם תמיר. שמואל חבר־הכנסת

 פעם לראותכם רוצה הייתי מנגנון. אנשי
הבוחרים. בפני אישית עומדים אחת

 רוצה אני שר־החוץ, אדוני אותך, אבל
 היו אילו אומר, היית מה :שאלה לשאול

 למשל, — קטן חסימה אחוז באו״ם מקבלים
 חמישה בעלת מדינר, רק תושביםו מיליון 5

באו״ם. מיוצגת תהיה ויותר תושבים מיליון
 בעולם מתוקנת מדינה אין :אכן אכא

אחד. באחוז לפרלמנט להיכנס אפשר בה
 מהווה ישראל האם :אכנרי אורי

 היא ישראל פחות! באו״ם? אחד אחוז
 העולם- סיעת מאשר באו״ם קטנה יותר
בכנסת. כוח-חדש—הזה

 ותראה באו״ם תסתכל :תמיר יוסף
 ותיווכח באו״ם תסתכל זאת. השוואה איזו
למדינה. יש דמות איזו

 באו״ם, קיימת ישראל :אבכרי אורי
 באו״ם נשמע וקולה באו״ם, פועלת וישראל

 נשמע שקולנו כשם לכוחה, מעבר הרבה
 כי המיספרי. לכוחנו מעבר הזה בבית

 ואנחנו באו״ם, ייחוד בעלת היא ישראל
 מביא אני הזה. בבית ייחוד בעלי הננו

בגאווה. זו דוגמה
 שר־ של מכישרונו פעם כל מתפעל אני
 לומר לשם, ללכת עילאי, כישרון החוץ,

 דבר ולומר הנה ולבוא אחד, דבר שם
 בחו״ל. שם, אחד למוסר לטעון הפוך.

 שעות חמש לאחר — הביתה ובחזרו
הפוך. למוסר לטעון — טיסה

הרינג שר הי□
 ל״חוק החוק את הישווה שובל זלמן

סמ ,1933ב״ להיטלר, שנתן ההטמכה״
 בגרמניה קמה וכך בלתי־מוגבלות, כויות

הדיקטטורה.
אב : ז ג נ רי  אתה איד לך. תתבייש ה
הנאצי? לחוק הזה החוק את משווה

 לא הרינג, חבר־הכנסת :שוכר זלמן
חשו הדברים לא כי להתבייש, צריך אני

 עושים אנחנו ולא חשובים. המעשים בים.
אדוני. המעשים, את

אכ ג ז נ רי  החוק את משווה אתה :ה
? הנאצי לחוק הזד,

רי רי או כנ שהת כמו כן. בהחלט :א
יתחר — כך שם שהצביעו אלה חרטו.כל

 זד, היום. כאן שיצביעו אלה כל גם טו
 שם, שהצביע אחד לכל אות־קלון היה
!פה המצביע אחד לכל אות־קלון וזהו

אכ ג ז נ רי  ליושב־ראש. פונה אני :ה
 לאנלוג־ כאלה, להשוואות מקום יתן שלא
כאלה. יות

רי רי או  צריכים באמת אתם :אכנ
 הסתכלו להתבייש. צריך מי ציונים לחלק

נראים! אתם איד בראי, עצמכם על
ב א ג ז נ רי צי איזה בשם :(לשובל) ה

מדבר? אתה בור
רי הרינג? שוחה, אתה ים ובאיזה :אכנ

111ת״א ,825088 מ־כוז ,38 השוה רה'




