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!לך קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עובדים דרושים אילה לגמל
 גונגי כושר ובעלי צבאי שירות אחרי

השוואתה. למקצוע מעולה
 קבועח עמדת # לך• מציע אילה נמל

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

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

 בתוספת דירה ברכישת כספית #.עזרה
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ הלויאה

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

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

 בעיר, ולהשתקע אילת מבול לעבוד המעוניינים
 •מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אגיב, ,74 פתח.תקוח דרך
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים! ופנקס זהות תעודת עטם

 ,37 ד. וב אילת, נטל אדם. נח למדור בנתב לפנות
אילת.

והלורד הליידי בגלל נגרם משפחתי סקנדל
בהפי־אנד... הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה

בנימין ל. מאת:

 כראוי. מכוסס היה — הלורד עם כו נוגדת אשתו כי כ. צכי של החשד
 הלורד, על נשנתה מדברת אשתו את שומע הוא לילות כמה זה

 ממש אהיה אני — יפה... שהוא ״כמה פניה; על אושר כשהבעת
וכדומה. אתו״ מאושרת

 לאחר אך מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילה
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מה מייד לו לומר עליה

אש י לורד אותו בכלל ומיהו הלורד
 תחילה וניסתה מר בבכי פרצה תו

הכל. את להכחיש
 להסתיים היתד, עלולה הפרשה כל

בב שפגשה השכנה אלמלא בכי־רע

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה עלה
 ?״ לאשתך גם לורד יהיה שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
שו ״מה הוסיפה:  לורד יש לי גם י

 אתו!״ מאושרת ממש ואני בבית
 הבעל של סקרנותו הגיעה סאן

לשיאה.
 את וראה השכנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד
 מכונת את לראות יבולה את גם

בפעולה! לורד הכביסה

 או קריסטל ליידי את לבית קחי
 הטובות הכביסה מכונות קריסטל לורד

 מייד ותגלי — מכולן והחסכוניות
 גם — בהן נמצא שאינו יתרון שאין

אתן... מאושרת תהיי את

ה סוגי לכל הכביסה תוכניות כל
 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אמאייל

בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי
עדיים.

 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין
ראשון. ממבט — קריסטל בלורד

לשבו לביתך הלורד את הכניסי
התחייבות. כל ללא נסיון עיים

לעולם. אותו תוציאי י לא את
(מ.)

הכנסת
א ■היה המ־זנוו מל

 נבגסת החדש המצג
 את זנסן עדו?

הח״כים ש? הדיאטה
 הפרלמג־ במאבק האמיתיים ״המנצחים

 הכנסת,״ מיזנון בעלי יהיו ׳הקרוב טרי
 כששתה העבודה, ממיפלגת ותיק ח״כ אמר
 הקמת על ההצבעה לפני קלה שעה קפה,

החדשה. הממשלה
הקרו בחודשים לו צפוי מה ידע הוא

בהמ במיזנון, ללא־ספור שעות : בים
להצבעות. תנה

 ידעה הכנסת אחת. מיטרייה תחת
מהר שנבעו שונים, פרלמנטריים מצבים

השולטת. הקואליציה של שונים כבים
 עידן היה כה, עד ביותר, הקיצוני המצב
סי כל כמעט כאשר הלאומי״. ״הליכוד

 ישבו מפ״ם, ועד מחרות הכנסת, עות
 הרחבה, הקואליציה למיטריית מתחת יחד

 רוב מתוכנם• וההצבעות הדיונים התרוקנו
 כל היה ולא — תמיד מובטח היה גדול
עצ את להטריח הקואליציה לחברי צורך

הכנסת. לבניין מם
 אגו־ היתה העיקרית סיעת־ד,קואליציה

 בעד קבוע באופן שהצביעה דת־ישראל,
 ספיר פינחס עם הדוק בתיאום הממשלה,

האו המדינה. תקציב לעבר פזילה ותוך
 סי־ מצד באה היחידה היעילה פוזיציה

 תמיר, ושמואל אבנרי אורי של עות־הננס
 היוזמות על וחלשו בוויכוחים ששלטו

הפרלמנטריות.
עידן החל השבוע ושם. פה לכרנם

במיזנון כהן גאולה ח״כ
לכרסם מוכרחים

 החיים בכל אותותיו את יתן הוא הפוך.
הפרלמנטריים.

פור באופן החולשת הקואליציה, מול
אופו עומדת חברי־כנסת, 61 על מלי

 הליכוד של גוש יעמוד שבמרכזה זיציה,
 יחסי־כוחות חברים. 54 המונה והדתיים,

 להגיע ועלולים לנושא, מנושא ישתנו אלה
שיוויון. לידי

 בהצבעות :ביותר הבולטת התוצאה
 מובטח, הממשלה ניצחון יהיה לא רבות
האופו חבר״ה. של טוטאלי גיוס בלא

 קרובות לעיתים תגייס מצידה, זיציה׳
 את להפיל תיקווה מתוך חבריה, כל את

 להביך לפחות או בהצבעת־פתע, הממשלה
קשות. אותה

המו לנוכחות כמובן, יביא, לא הדבר
 אבל באולס-המליאה. הח״כים של נית
 בכו- ארוכות שעות לבלות יצטרכו הם

נכו ובחדרי-המנוחה, במיזנון ננות־ספיגה,
ה הצילצול בהישמע לאולם להזדעק נים

הצבעה. מבשר
 לעסקים לצפות יכולים המיזנון בעלי

 דיאטה על השומרים ולח״כים י משגשגים,
 לשבת אי־אפשר פשוט קשה. קייץ צפוי
 ומשם, מפה לכרסם מבלי במיזנון רב זמן

 והתיסכול. השיעמום מפאת
פחות לא וכיני,וויטיס. כעכים

הכנסת. בוועדות המצב יהיה חמור
דד מאולם הח״כים להיעדרות כאליבי

)16 בעמוד (הטישך


