
וסף לחסון ווגה ו!עיו אש! אט
ת ווה אילת בשלש

 עד שבדים דרושים אילת לנמל
 ובעלי צבאי שיחת אחרי ,32 גיל

 למקצוע מעולה גופני כושר
הסוואחח.

 להגיע תוכל הסווארות. במקצוע
 די 1000- של ממוצעת למשכורת

׳מ 25 תעבוד באם לחודש'נטו.
 משמרות 4-5 + מלאים עבודה

נוספות.
 לך יינתנו והארוחות המגורים

 בו הנמל של ומלון נטלן בבית
 כך מוזל, במחיר תתאכסןז

 מרבית את לחסוך שתוכל
 לך שיאפשר דבר משכורתך.

 באילת ומשפחה עתיר לבנות
 עורה לך תינתן הזמן במשך

 בי נאם דירה לרכישת כספית
 במורז. להמתין צורך יש

 אילת בנמל לעבוד המשנינים
 למשרד יפנו בעיר. ולהשתקע
 בית הנמלים. רשות הראשי:
 ,74 תקוה פתח דרך משא,
 1121 חדר וו. קומה תל־אביב,
 הששת בין שישי יום בכל

 תשרת עמם ויביאו 12.00־9.00
 נם ניתן :מילואים ופנקס זהות
 אדם. כת למדור בכתב לפנות

אילת. ,37 ד. ח. אילת. נמל

הנזמשלתית הפרסום לעונת

ר ■■י ה עול ח1ה בולוני
)13 בעמוד (המשך

ב בשבת ששודר נלהב, דו״זז מבולוניח
 ישראל, שידורי של השבוע ביומן בוקר

 חמתה בה בערה אותו, שמעה גולדה כאשר
 שידורי על אישית ציוותה והיא להשחית,

הש במהדורה זה קטע לכלול שלא ישראל
 ראשי מאמר כתב דבר הושמט. הוא ניה.

זה. שידור נגד מייוחד
 וקונסול מישרד־החוץ איש כרמל, חזי

 שוגר לאחרונה, עד בלוס־אנג׳לס ישראל
הוועי אחרי שבוע מעריב. על-ידי לוועידה

ביו חיובי דו״ח בעיתונו עליה כתב דה
 מעריב, של האיטלקית הכתבת גם תר.
 ליבר־ חולדה הארץ וכתבת לוצ׳יאנו, עדה

חיו דיווחים שיגרו בוועידה, שנכחו נומה,
 ליוויה שלישית, ישראלית עיתונאית ביים.
 כתב־עת ככתבת לבולוניה שבאה רוקח,

יוחד. עוד נלהבת היחד. איטלקי,
 הנד הנוסחות עם יחד כתבות־הזדון,

 בארץ, שפורסמו המיסמכים של זוייפות
מירושלים. באו הם מאיטליה. באו לא

 מלמדת כשלעצמה זו עוכדה
 כמקום הנוכחים מן לאיש הרבה.

 העיתונאים המישלחת. חכרי —
 העיתונאים וגם האובייקטיביים,

 נובח שהוא ספק היה לא — הזרים
 כירושלים גם היסטורי. כמאורע

 היתה לא אחרת — זאת הכינו
 שטי■ של הגדולה המכונה מופעלת

הוועידה. נגד פת־המוח

שם היווה רא גולדה
 עיתונאית לי ניבאה בבולוניה זד

את ישמיץ ״מישרד־החוץ ישראלית: <
 לסבול יוכלו לא וגולדה אבן אבא כם.

פגי היתד, לגולדה כזה. הישג שהשגתם
 אנטי- שהוא האפיפיור, עם תסרת־ערך שה

 בסיפורים צחוק מעצמה ועשתה ישראלי,
 קבעו אז העמוקים. המבטים החלפת על

 יוכלו הם איך היסטורית. פגישה שזוהי
 כה אישים עם שלכם הפגישה את לסבול

הערבי?״ בעולם חשובים
עי לי אמר מכן, לאחר כארץ,

 ץ רוצה אתה ״מה אחר: תונאי
עשי עם נפגש אכן אכא היה אילו
 היה שפגשתם, מהאישים רית

 העיתונים את ממלא מישרד־החוץ
 מציעים והיו מתמוגגים, בדיווחים

 איד אז לשלום. נוכל לפרס אותו
כש יתפוצץ לא שהוא רוצה אתה
ץ״ בולוניה על קורא הוא

 עבודת־דוק- ישראלי חוקר חיבר אילו
ה נגד שטיפת־המוח מיבצע על טוראס

 מעניין, ספר לפרסם היה יכול וועידה,
 ומאמרים ידיעות עשרוא של ניתוח ובו

הוועידה. על ישראל בעיתוני שהופיעו
 העמוד (בראש הראשית הכותרת למשל,
 השמצה :14,5.73 מיום מעריב של הראשון)

ב שאושר בדו״ח חריפה אנטי־ישראלית
התוקפנית ״ישראל — בולוניה וועידת

 — השלום״ את מסכנות: וארצות־הברית
 בשטחים ישראל ״מעללי״ לחקור תביעה

ול האו״ס החלטות לביצוע קריאה —
 שם אבל — האיזור עמי בזכויות הכרה

 אבנרי: ח״כ — במפורש הוזכר לא ישראל
הישג. הוועידה — יישכח המיסמך

בישראל, שפוברקה זו, אחת כותרת
אי-אמיתות: חמש כוללת

 שום אושר לא בולוניה בוועידת #
 ״השמצה בדו״ת היה לא וממילא דו״ח,

לא־חריפד,. או חריפה״ אנטי־ישדאלית
בבולוניה שאושר היחידי במיסמד •

 המופיעות למילים זכר אין (ה״קריאה״)
התוקפנית ״ישראל במרכאות: בכותרת
 לתאר קשה השלום״. את מסכנות וארה״ב

 פסוק במרכאות לשים מאשר יותר גס זיוף
 חלק היה כאילו נברא, ולא היה שלא

כלשהי. מהחלטה
 לחקור תביעה בכנס הושמעה אמנם ;•

 לא אבל — בשטחים ישראל מעשי את
הכו מן שמסתבר כפי כלשהי, בהחלטה

שהוש הנאומים מעשרות באחד אלא תרת,
 סיפרתי שכבר כפי הוועידה. בוועדות פעו

ה יושבי-ראש דיווחו זו, סידרה בראשית
ל תוכן על למליאה וועדות  הנאומים, כ

 פרו־ישר- הצעות שהכילו נאומים כולל
 ההצעות מכל אחת אף מובהקות. אליות
 ולא להצבעה, הובאה לא האלה הרבות
הוועידה. מטעם אישור שום קיבלו
הוז לא ישראל ששם הוא גס שקר #

 ישראל שם הוועידה. של ב״קריאה״ כר
פעמים. כמה ״במפורש״ הוזכר

 יישכח״. ״המיסמד אמר לא אבנרי •
 לאין בעיניו חשוב שהמיסמך אמר הוא

 התקדים יצירת עצם מאשר פחות שיעור
 גלוי ישראלי־ערבי דיון של ההיסטורי

בעיות־השלום. על ורשמי
מצ אינם מישדד־החוץ פקידוני אפילו

ה להחדיר יום בכל ליחים ש י מ  שקרים ח
עיתון! של אחת לכותרת גסים


