
כשתבוא
לעבוד
בנמל

אילת...

!לך קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
מי כושר ובעלי בבאי שירות אחרי  גו

הפווארות. למקצוע מעולה
 קבועה עבודה # לך• מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון. בתקופת # בעתיד

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

 בתוספת דירה ברכישת כספית :?נ.עזרה
 להמתין צורך (יש # שנים ל־סג הלויאה

 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 בנמל לעבוד המעוניינים
 ■מעיא בית הנמלים, ושנת הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 פתח.תקוה דרך
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל

 גם ניתן טלואים! ופנקש זהות תעודת עמם
 ,37 ד. ת אילת, נמל אדם. כח למדור בכתב לפנות
־ . אילת.

במדינה
חיים דרכי

באסדה וידידה
 ההרה האימה

— לשירותים הלכה
לאם ה3הפ דקות ותוך

 מאשתו, לשלום נפרד בן־בסט מרדני
 ופנה להריונה, האחרונים בומים שהיתה

 מחצית־השעה, כעבור הזד, כאשר לעבודתו.
 כש* מתי, אשתו׳ לו פתחה בדלת, וצילצל

הספורים. הרגעים בן בנו, בזרועותיה
 היפר למראה־עיני,״ האמנתי לא ״אני
 מעט. שנרגע לאחר המאושר, האב מוטקה,

 פחות, אפילו אולי לפני־כן, שעה הצי ״רק
ב אשד, שם והשארתי הבית את עזבתי
 פותחת אשתי והנה במפתיע, חזרתי הריון,

 זרועותיה.״ בין צווח והתינוק הדלת את לי
שלו באותן בחצי־שעה. קרה מה

עב הבית, מן מרדכי נעדר בהן דקות שים
לאנג !מורה האדמונית, אשתו, רותי, רה

ה את .בתל־אביב, תיכון בבית־ספר לית
 היא אותה בחייה, ביותר המוזרה הודיה

 היי.״ של כ״דראמה מגדירה
 יצא בבוקר, בעשר שעבר, שני ביום
 לייצור במיפעל לעבודתו, רותי של בעלה

 ל־ נכנשד, רותי שבבעלותו. בגדי־ילדים,
 שפרינצק ברחוב שבדירתם חדר־האורחים

 מאד. עייפה עצמה חשה היא בתל־אביב.
כאבים. חשה החלה לפתע

כן־כסט יולדת
חיי״ שי ״הדראמה

 לא לשירותים. הלכה זמן־מה בעבור
בק השירותים ומתוך ספורות, דקות חלפו

 השכנים. את שהזעיקו הרמות, צעקותיה עו
 קריאות אלא צעקות־כאב, אלו היו לא אך

 ובהלה. תדהמה
 יותר: מאוחר רותי, סיפרה

 ראיתי לפתע האסלה. על ״התיישבתי
אוטומ באופן שילדתי. והרגשתי דם, המון

 והוצאתי האסלה, לתוך היד את הכנסתי טי
ל הדלת את פתחתי אחר־כך התינוק. את

 בחוץ.״ שהתגודדו שכנים
לדי מגן־דוד־ואדום אנשי הגיעו כאשר

 כפי יולדת, להוביל בן־בסט, ,מישפחת רת
 להמתין אלא להם נותר לא להם, ■שנמסר

התי רחיצת את יסיימו ומוטי שרוחי עד
 לבית- היולדת הועברה לאחר־מכן רק נוק.

בתל־אביב. אסותא החולים
 עובדי בכית־החזלים. מיוחד יחם

 למראה־עיניהם האמינו לא בית־החולים
 המוכן, מן תינוק עם היולדת הגיעה !כאשר

כא לגדשמע־אוזניהם, האמינו פחות ועוד
התינוק. נולד היכן להם סופר שר

 על-אף כי הסתבר ואז נשקל, היילוד
 לו אירע לא ק״ג, 3,900 היה שמישקלו

 הוא וכי האסלה, לתוך הנפילה בעת דבר
 לרותי להקצות הוחלט ׳מייד ושלם. בריא

 רמבה, היה נישואיה קודם (ששם-מישפחחה
 המנוח העיתונאי של בת־מישפחתו והיא

 מיווחד• חדר רמבה) אייזיק
 ״אינני להירגע. מצליחה אינה עדיין רותי
 על הזאת הלידה תשפיע כיצד יודעת

 ״אני בגילוי־לב. אומרת היא בעתיד,״ בני,
 נולד שהוא מזה סיוטים לו שיהיו חוששת

בית־שימוש.״ בתוך
 של דבריו במוחה נחרטו מכל יותר אך
 :הלידה לאחר מייד בעלה, מוטי,

 לח. אמר רותי,״ אותך, מבין לא ״אני
 קראת באוניברסיטה, שנים חמש למדת ״את

 לבחורה עצמך •את וחשבת ספרים מאות
 את בסופו־של־דבר והנה. אינטליגנטית,

פרימיטיבית.״ אשד, כמו יולדת


