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 ,35 גיל עד עןבדים רחשים אילת לנמל
 צבאי שיחת אחרי

ב1ט תפני כנשר ובעלי
הסחאהוז. למקצוע

 להגיע תוכל זו בעבודה
 ל״י 1,500-. של ממוצעת למשכורת

לחודש. 1נט
 נוספת להכנסה אפשרות ישנה
ששת עבודה ידי על נוספות. ב

 לך יינתנו וארוחות מגורים
 מינימלי במחיר הנמלן(מלון) בבית

משכורתך. מרבית את לחסוך שתוכל כך
 משפחות לבעלי

נסיון. תקופת לאחר בדיור עזרה תינתן

 דרושים כן כמו
מחסנאים

ובחשבון. בעברית ידיעה בעלי
 אילת בנמל לעבוד המעונינים

 שישי יום בכל יפנו
 12.00-9.00 הששת בין

 הנמלים רשות - הראשי למשרד
תל־אביב, 74 פתח־תקוה דרך משא, בית

.426 חדר ,4 קוסה
 זהות תעודת להביא נא

מילואים. ופנקס
 בכתב לפנות גם ניתן

 כח־אדם למחר
אילת. ,37 ד. ת. - אילת נמל

1
ת שנ ת ר,נ!דסום ל שלתי הממ

1 $ 5 7 ץ ב ש ח
הספ באומו סיפרה. מסמל ריבוע כל הספוגית. חידה זוהי
 וחיסור חיגור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק בפל
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וקשות רכות ^
 תשלח הסברה חוכרת *

 31 גורדון דורש. לכל
.238642 טלפון ת״א, ^

בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי כ״מטרימוגיאל״
לך החסר

ל״מטרימוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מ&זרימוניאל״,
02—234334 :טלפון

במדינה
)30 מעמוד (המשך

כחו עיניים ובעלת דקת־גיזרה בלונדית,
ל בניגוד היא, נפלאות. חולמניות לות

ה השדביזנס מאנשי רבים של בניהם
 ואדוקה-בדתה. רצינית נערה אמריקאיים,

 קהל בפני ובנגינה דת בשירי מופיעה היא
 היהודים־למען־ כת כולל בישו, המאמינים

 רות עם בולה מזדהה היא מכך: יותר ישו.
 אמצא אני גם ״אולי ואומרת: המואביה,

קי באיזשהו בשדה, שלי בועז את לי
בוץ.״

 את ברצינות לבדוק מתנוונת היא שכן,
הקיבו באחד ולהשתקע לחיות האפשרות

 נטלה האחרון, ביקורה מאז בארץ. צים
 והיא בקולג׳, מלימודיה חופשה שירי

 העברית השפה ללימוד זמנה את מקדישה
 מוכנה ״הייתי יהדות. ללמוד ומתבוננת
 אומרת, היא מחר,״ כבר בישראל להשתקע
 ה־ של העיסקיות ההתחייבויות ״אילולא
בעיר־הסרטים.״ מישפחה
ההו בון, מישפחת של הזדהותה במידת

להי ניתן ישראל, עם הבנות, וארבע רים
הו מדי־יום. האמריקאית בטלוויזיה ווכח

 זוכות ארה״ב ברחבי ישראל למען פעותיהם
 מופיע עצמו בון ופאט נירחב, לפירסום

 ישראל — לישראל ״עזור בסיסמה: תמיד
 ישראל.״ למען תרומה הרם — לד זקוקה

ת רי ם עם כ ה ר שה. אב מ  למיש- ו
 תרומות כמה מדוייק מושג אין בון פחת

מדי־ ישראל. למען באמצעותה נאספות

בון זמרת
האדמה...״ את ״לנשק

 אומרת אותנו,״ מעניין לא גם ״זה שנה.
 בטוחים להיות רק רוצים ״היינו שירי.

 הומניטריות למטרות באמת הולד שהכסף
 בישראל אהיה אם מיליטאריססיות. ולא

 אני בי להילחם, אלד לא מילחמה, ותפרוץ
 להישאר לי איכפת לא אבל מילחמות, נגד

עליו.״ ולהגן בקיבוץ יחידה
 בחיי־החברה היטב מעורה א*מנם היא

 המישפחה, של מקום־מגוריה הוליווד, של
 ש- הלוכסוס ״כל בהם. תלוייה אינה אד

כ עבורו,״ אני לא עבורי, נוצר ׳סביבי
 לעלות מסוגלת אינני גם ״לכן דבריה.

 שאלה ולומר ולשחק, לשיר הבמה, על
 אמצעי רק זד, עבורי שלי. החיים הם

 לבני- אהבתי את להביע הקהל, אל להגיע
אדם.״

הד הכת עם נימנים ומישפחתה שירי
הכו (מאמינים), ביליבריס הקרוייה תית
 היהודים־למען-ישו. את גם בתוכה ללת
חב יהודים כמה במדוייק יודע אינו איש
 מיספרם את האומדים יש אך בכת, רים

אלפים. 10מ־ בלמעלה
 להימנות משמעו יהודי להיות לדעתם,

 ברית אלוהים כרת שעימהם האנשים עם
 הם למשל, כך, ומשה. אברהם באמצעות
 יהודי בבית-כנסת השבת ביום מתפללים

בכנסייה. — ראשון וביום קונסרבטיבי,
נטיו על מעיד מכל, יותר אולי אבל,

 שלה, הפרטי הביבר בון מישפחת של תיה
טהו עבריים שמות נושאים חבריו שכל
עוזי הכלב אריאל, ר,סיאמי החתול רים:

שרונה. והכלבה אל


