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כלבים בעלי תעודות-יוחטין
יכל פוגי כלבים וגורים ברי 
אים ,חתולי-בית וחתלתולים,
טיפול וטרינרי יומיומי0 ,נ-
פיון לכלבים וחתולים ,אמב
טיות נגד טפילים.

היה היה זמן ,לפני הרבה שנים ,כאשר
היה לישראל גבול־שלום אחד  :הגבול
הלבנוני.
תושבי חניתה ומגרה השתתפו בצער
חבריהם בנירים ובשמיר ,ושמחו על בך
שלהם אין בעיות כאלה .הגבול בין יש 
ראל ולבנון היה דומה לגבול בין גרמניה
וצרפת.
היה קיים ,אומנם ,לכאורה מצב־מיל-
חמה בין שתי המדינות ,אך שתיהן הת
ייחסו אליו כאלה בדיחה משותפת .נערות
ישראליות .שעברו את הגבול בטעות,
■הוחזרו הביתה ברוב כבוד ,למחרת חיום,
אחרי אירוח ידידותי .פלאחים לבנוניים
שחצו את הגבול בכיוון ההפוך ,זכו ביחס
דומה.
״לבנון תהיה המדינה הערבית השניה
שתחתום על חוזה־שלום עם ישראל,״ נהגו
לומר אז' .״אין היא מעזה להיות הרא
שונה ,אך למעשה כבר קיים השלום עימד,
בפועל.״
נאווה ונקם .כל זה נראה עתה כח
לום רחוק .הגבול הלבנוני הוא הגבול החם
של ישראל — הגבול היחידי שבו נטושה
עתה מילחמה חמה.
זוהי ״מילחמונת״ — גרילה ,בתירגום
מילולי .אבל מילחמונת זו עלולה להיות
הרת־תוצאות .תמונות ההרס ,הנגרם על־
ידי מטוסים וחבלנים ישראליים בפעולות־
עונשין ,נפוצות בעולם הערבי ,גורמות
לתסיסה ולהתעוררות רגשות מילחמתיים.
יתכן שרוב הלבנונים שימשו תחילה
מארחים בעל־כורחם לפידאיון הפלסטי
ניים ,וקיוו בסתר־ליבם שיסתלקו מאדמת
מולדתם .אולם שום עם אינו יבול להישאר

אגודת צער-בעלי-חיים ,מל-
אביב ,רח׳ פלטח  ,10יפו.
טל*03-827621 .
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לנמל אילת דרושים עובדים עד גיל ,35
אחרי שיחת צבאי
ובעלי כושר גופני טוב

למקצוע הסוואחת.

בעבודה זו תוכל להגיע
למשכורת םם 1צעת של ־ 1,500.ל״י
נטו לחודש.
ישנה אפשרות להכנסה נוספת
על ידי עבודה בשעות נוספות.
מגורים וארוחות יינתנו לך
בבית הנמלן)מלון( במחיר מינימלי
כך שתוכל לחסוך את מרבית משכורתך.
לבעלי משפחות
תינתן שרה בדיור לאחר תקופת נסיון.

בם 1כן דרושים
מחסנאים
בעלי ידיעה בעברית ובחשבון.

המעונינים לעבוד בנמל אילת
יפנו בכל יום שישי
בין השעות  9.00־12.00
למשרד הראשי  -רשות הנמלים
בית מעיא ,דרך פתח־תקוה  74תל־אביב,
קוסה ז /חדר .426

נא להביא תעודת זהות
ופנקס מילואים.
ניחן גם לפנות בכתב
למחר כח־אדם
נמל אילת ■ת .ד ,37 .אילת.
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שר־הביטחץ פרס
ניסוח מזהיר ,מחשבה רדודה
אדיש ,לאורך ימים ,כאשר צבא זר חודר
באופן קבוע לאדמתו ,פוגע באזרחיו ומח 
ריב את .בתיו — תהיה הסיבה המקורית
לכך סבירה כאשר תהיה.
רגשות של גאווה לאומית ,תאוות־נקם
ועלבון יכולים להפיח דוח-קרב גם בעם
הסבלני ביותר בעולם .הדבר עלול לקרות
לעם הלבנוני — ואולי הוא כבר קורה.
מילים ופגזים .בימים האחרונים החל
נשק מודרני זורם ללבנון — אמנם רק
בכמויות קטנות ,אך האזהרה ברורה .טילי
נ״ט מדגם טאו סופקו על-ידי האמריקאים.
לבנון מזמינה טילי נ״מ .כאשר יפגעו
טילים אלה בפעם הראשונה במטוסים זב־
טאנקים ישראליים ,ייווצר מצב חדש ב
גבול הצפוני .פגזי חיל-התותחנים הלב-
)המשך בעמוד (16

