
כשתבוא
לעבוד
בנמל

אילת...

!לך קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עונדים דרושים אילת לגמל
 גופגי כושר ובעלי לבאי שירום אחרי

הסווארות. למקצוע מעולת
 קבועת עמדת # לך! מציע אילת נמל

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

 תשלום תמורת ארוחות, עם נטלן■(מלון)
 8 של *מת הראשונה בשנת # מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל-אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת כספית #.עזרת
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ רזלויאו!

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

 תינתן נמלים, בעבודת נסיע למחוסרי
 אילת. בנטל והדרכת מתאימה הכשרה

 נעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעוניינים
 •מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומת תל־אגיב, ,74 פתח.תקוח דרד
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל
 גם ניתן טלואים! ופנקס זהות תעודת עמם

 ,37 ד. וג אילת, נמל אדם. כת למדור בכתב לפנות
אילת.

 * מישראלי החדשות שבועון מזה״, •העולם ?
 .260134 מלסון .12 קוליבו רחוב תל־אביב. והפינהלה: המערכת
 בע״ם. החדש׳ •מדפוס ♦ עולספרס מברקי: מען ♦ 136 הא״דואר

 צינקוגרסיד. גלוסות: ♦ בע״ם גד חפצה: • בן־אביגדור רזז׳ ת״א.
בע״מ. הזה העולם :המו״ל ♦ אבנרי אורי :הראשי העורך ♦ בע״מ כספי

במדינה
צהל

כמוני חושבי□ חבים
 להאמין צריכים ״אתם

 המצרי הקצין אמר ,״13?
הישראלי, לעמיתו

סופית שנפרדו לפגי
 הגשר, את עבר צד,״ל חיילי אחרון
 הגיעו וכך — הופרדו הכוחות מערבה.
 שנרקמו יהסי־ר,ידידות לפי־׳שעה, לסיומם,

 חיילים בין האחרונים החודשים במשך
 יחסים האדיבים. הצדדים שני של וקצינים

 ביותר היקרים הנכסים אחד היו אלה
המילהמה. אחרי שנוצרו

מאול היו האוייבים בין השיחות רוב
 לפחות אבל לרשמן. טרח לא ואיש תרות,

 הביתה עימו הביא אחד קצין־מילואים
 היתד, היא אופיינית. שיחה של רישום

 גם אלא תוכנה, בשל רק לא מעניינת
סיגנונה. בשל

 אותו שרשם כפי הנופר, להלן
 גררום: הלוהמים ארד גדעון, סרן

עון  י היום נשמע מה :גד
טובות. הדשות עלי:
 אבל כך, זה שאכן מקווה אני :גדעון

 אל־גומהוריה העתון הודעות פשר מה
ב ההכרה או המילוזמר, אי־סיום בדבר

? ישראל
 היא האמת תעמולה. רק זוהי :עלי

זה. לקראת והולכים שלום רוצים שאנו
 לומר מוכן אינו סאדאת מדוע :גדעון

בפירוש? זאת
 אינו סאראת להבין. חייב אתה :עלי

 מבטיחך אני בפירוש. זאת לומר יבול
 הוא לשלום. מתכוון באמת הוא שהפעם

 מהאיינטליגנציה שחלק ולמרות חדש, מנהיג
 לב את לרכוש היא הבעייה בו, תומך

 של דמותו בקסם השבוי הנבער, !ההמון
 זרים לכם, לגמרי. אחרת שדיבר נאצר,

 תפנית, איזו בכלל לתפוס קשה וישראלים,
 על ישראל עם לדבר זה ממש, מהפיכה

 קשה ממש. של שלום ועל לוחמה סיום
 שיצאנו לאחר זאת, להסביר שבעתיים
 בחלקה, לפחות ,שהיתר, אוקטובר למילחמת

השלום. לכיוון תפנית יש ופתאום ניצחון,
 ערביות מדינות מול לעמוד סאדאת על

 עם להשלמה בתוקף מתנגדות שבאמת
 על־לדי ידידותן את נאבד אנו ישראל.
 וגם עימכם, שלום של ברורה הצהרה
 מהם הזורמים הכספים בל את נפסיד
 את להפסיד עלולים אנו כמובן, אלינו.

 מרוסיה. כיום המוזרמת הנשק אספקת
 אינכם מדוע מאמינים? אתם לקיסינג׳ר

 ב־ לכם מוסר שהוא מה לקבל מוכנים
? צינעה

 בינינו או״ם בוהות היו ׳67ב־ :גדעון
 ופתח נאצר, סילקם אחד ובוקר וביניכם,
 למחרת /69ב־ מילחמה. לקראת בצעדים

ה לביוון טילים קידמתם הפסקת־האש,
 לכם להאמין יכולים אנו כיצד תעלה.

הפעם?
הש וחצי בשנה לפני לי. האמן :עלי
 סאדאת. עם סגור קצינים בכנס תתפנו

 שם. ביותר הנמוכה הדרגה בעל הייתי אני
 להתחיל שצריך בפירוש אז אמר סאדאת

 של הפנימי וקידומה באירגונד, להתעסק
 סימני מראה רק היתד, ישראל ואם מצרים,
 נדברים היינו מסיני, לנסיגה רצינית נכונות
 — אז סאדאת בדברי זו נקודה עימה.
 של הפנימיים בענייניה להתרכז הרצון

 להעריכו לי וגרמה לי, קסמה — מצרים
חכם. כאדם

 סיכוי לו שיש חושב אתה :גדעון
? להצליח

ו י ל  לי ברור ארוך לטוות תראה׳ ע
 את יבנה וקדאפי פייצל של הכסף שלא

 השלום אחרי הסובייטי. הסיוע ולא מצרים,
 — נעלו על (מראה הרוסים את נסלק אנו

 לבדו, המצרי העם רק אותם״). ״נדרום
 מצריים את יבנה לאט־לאט, ובמו־ידיו,

 חופרים קודם בית. שבונים כמו החדשה,
 אחר- היסודות, את יוצקים אחר־כך בורות,

הגג. את ולבסוף הקירות את בך
 חיובי בכיוון משהו לפחות אבל :גדעון

לעשות. וגם לומר גם צריכים אתם
מיפנה איזה להבין יבול לא זר :עלי

)30 בעמוד (המשך
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