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 ביותר המקובל הקוקטייל

לימו ״ברנדי הוא בישראל
 גברים וגם נשים גם — ני״

 עד אותו לשתות יכולים
 הנשף של המאוחרות השעות

 של בחריפותו להרגיש מבלי
המשקה.
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.5 גורדון רחוב תל־אביב׳
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במדינה
בתי־סוהר

אי מיון רפו
 )24( ערביד אליהו של הראשונה היכרותו

 בחדר־ היתה ברמלה בית־הסוהר רופאי עם
 עבר ואסיר אסיר ככל הכלא. של המיון

 על חודש של למאסר שנידון ערביה אף
 מקיף. רפואי מיון ציבורי, במקום קטטה

 נערך ואף הרופא־התורן ידי על נבדק הוא
בריא. המימצא: שיקוף. לו

 דם. להקיא ערביד החל מכן לאחר שבוע
 לפעם. מפעם התעלף ואף סחרחורת חש הוא
 כעבור סוהריו. בפני כך על התלונן הוא

 ד״ר הכלא. של לחדר־ד״חולים נשלח יומיים
 אותו השהה בית־חסוהר, רופא חייא, אליהו

 מכן לאחר שלחו במיטה, ימים ארבעה
לשא השיב בריא,״ ״אתה לחדר־המיון. שנית
ערביה של לותיו

 שנית ערביד חש ימים עשרה כעבור
 היומי, החולים במסדר התייצב הוא ברע.

לחו להגיע שהספיק לפני והתעלף נפל אך
 ורצוף קשה לילה עליו שעבר לאחר בש•

 כי קבע חייא, ד״ר בדקו והקאות כאבים
 מלבד המתלונן, של מאפו הם הדם עקבות

ממאומה. סובל הוא אין זאת
 כאבים, על והתלונן ערביד כשהמשיך

 דבר, אין במנוד־ראש: הטרוד הרופא פטרו
 בעוד משתחרר אתה ובה כה בין קצת. תסבול

 מכפי רם בקול מחה, ערביד ימים. כמה
 את להזעיק מיהר הלה הרופא. של טעמו

 ריצפת על עצמו מצא וערביד הסוהרים
שמיכות. או מזרון ללא הצינוק,

 רעב שביתת ערביד שהכריז לאחר רק
 24 משך שתייה או אוכל לקבל וסרב

 מנהל שושן, שלמה למקום נזעק שעות,
במ נלקח ערביד הסוהר. בבית המיון חדר

הממ החולים לבית — ובשקט — הירות
 ביקש אותו שליווה החובש בצריפין• שלתי
 כי בטענה בלבד, רפואית בדיקה אמנם

 רופא אולם יומיים, תוך משתחרר האסיר
לה ממשיך ערביד כי שראה החולים, בית
 משך עליו אסר לאשפזו, מיהר דם, קיא

ממיטתו. לקום ימים עשרה
 לא בית־הסוהר של הרפואית המחלקה אם
 מחלקת היתה התקן, לפי ערביד עם נהגה

 בית- יותר: עקבית הכלא של התשלומים
 של האשפוז ימי שני עבור שילם הסוהר
 ימי שמונת עבור התשלום ערביד; האסיר

הוא. מכיסו בא ערביד האזרח של אישפוזו

תזכיר
ך ר ד ר ה הי ק ל
 מבצע־סואץ, נזקי על מצרים פיצוי

 )1109 הזה (העולם הבריטים על־ידי שנגרמו
 הבריטים, מוגמרת. כעובדה השבוע נראה

 בקצירת האמריקאים את להקדים שאמרו
 לפני שלחו המצרית־עיראקית, ההתחרות פרי

 בלאק, יוג׳ין הבנק־העולמי, נגיד את שבוע
 שהגיע בלאק, המצרים. עם הכנה לשיחות

 עם פרקים בראשי חשאי להסכם כנראה
 משלחת של להזמנתה הביא אל־נאצר, עבד

 תשחרר זה הסכם בעקבות לקהיר. בריטית
 מיתרות שטרלינג, לירות מליון 75 בריטניה

 מ־ . . . מצרים של המוקפאות השטרלינג
 ראש השבוע היה אחר מצרים פייס

 שסיים פאנפאני, אמינטורה איטליה ממשלת
 העולם נכבדות. בתוצאות במצרים ביקורו את

 תכניתו על לראשונה הודיע 0089( הזה
 להחזיר לנסות במצרים, לבקר פאנפאני של
 חוגים המערב. לחיק אל־נאצר עבד את

ממ ראש של ביקורו בתום מסרו מצריים
 הציע האיטלקי המדינאי כי איטליה, שלת

אסו סכר במימון ארצו השתתפות את
. אן . ש אנגלם, קורט הס.ס. קולונל .

 פשעי- על מעונש להמלט והצליח כמעט
 הזה (העולם עדים מחוסר שלו המלחמה

 בהמבורג בבית־הכלא השבוע מת 0108
 לחסדיו נתון שהיה ראוף, פליקם משבץ־לב.

ב בזמנו סיפר בפולין, הנאצי הרוצח של
בעק הצליח כיצד הזה, העולם כתב אוזני
בהמ היהודית הקהילה מטעם פנייה בות

 האחרון, ברגע כמעט למקום להגיע בורג׳
 שהביאה עדות גרמני בית־דין לפני להגיש

 דהאן. עמנואל . . . אנגלס של למעצרו
 מיכאל האמריקאי הדין עורך בין שקישר

 ,0109 הזה (העולם פילצר נורית ובין וולדר
 של ליציאתו לצו־עיכוב בקשה השבוע הגיש
 500 של סכום דורש דהאן הארץ. מן וזלדר
 החתן ידי על לו הובטחו לדבריו אשר ל״י,

מהב בו חזר תלדר טרחה. כשכר המאושר
 תמורת לדהאן והציע החתונה לאחר טחתו

 שופט משלו. ישנה חליפה הניכר הסכום
 את הוציא דואר, משה בתל־אביב, השלום

המבוקש. הצו

גסכריה הסיזון
את| לתדהמתה מגדה הזה״ כתנת..העולם

< מאת ־ ת ד רו ר ־ ו
 בית־מרחץ של חורבות נמצאות בטבריה, המרחצאות מן הרחק א̂ 
 ידיעות החליפו בסדינים, פטריצים הסתם מן התהלכו שם רומאי. /

 כשעבדים רם, בקול וצחקו בדיחות סיפרו ברומא, הנעשה על ורכילות
 על ומורחים אותם, מעסים צוננים, משקאות להם מגישים מתרוצצים

במר ארוכה עת שבילו אחרי אכזוטיות. מארצות שבאו שמנים עורם
לבתיהם. חזרה באפיריונים נישאים הפטריצים היו חצאות,

 שימשו כידוע, המרחצאות, כי לפטריציות. אגף גם שהיה להניח יש
 מחליפות היו שהגברות לתאר קשה וחברתי. תרבותי מרכז לרומאים

 מספרות מפטפטות, צוחקות, בוזדאי היו הן לארוחות. מתכונים ביניהן
 השפחות על הסתם, מן וקובלות, האחרונה ההרפתקה על לרעותה אשה

Mm׳-* המקומיות.
 אוכל לא אולם לי, האמינו פחות, מסעירים הם היום של המרחצאות

בהם. בביקורי שהשתעממתי לומר
 מהודרים חדישים, — פטריציים מרחצאות בטבריה, כידוע, קיימים,

 הייתי כמובן, ואני, נעימים, ובלתי עלובים — ופלביים — ויקרים
 — התפקיד לצו ומעבר מעל נקרא לא זה ואם בשניהם. לבקר מוכרחה

כן. מה יודעת אינני
כיף דשם לא★ ★ ★

 — ואינפורמטיבי רציני קצת זאת בכל ייראה העניין שכל די ך»
במר להתרחץ הבאות הנשים שכל לציין המקום כאן — נעים לא
 כן, לא שאם אחרת. או זו מסיבה לכך זקוקות באמת הישנים חצאות

 ביותר הגדולה המזוכיסטית זו תהיה ולו אשה, תרצה כיצד לתאר קשה
 למרחצאות אשר כיף. לשם סתם הטוב, מרצונה אליהם להיכנס —

להישבע. מוכנה הייתי לא כך על — החדשים
 מפעמיים, למעלה והישנים החדשים למרחצאות להיכנס יכולה אינך

 מה מפרטים שם והכל. הוראות עם רפואי, אישור לך שיהיה מבלי
 יש אם אמבטיות, כמה רגעים, כמה חום, מעלות כמה לקבל, עליך
 וכד. וכר וכד בלע״ז) (בוץ, פילומה או מסז׳ים כמו נוסף בטיפול צורך

 לטבריה, בבואך בקופת־חולים. שלך בסניף מהרופא הוראות מקבלת את
 המקומי הרופא אצל שיגרתית בדיקה עוברת הטברייני, לסניף סרה את

 על לדבר שלא דפרסייה, לקבל אפשר למראהו שרק בבניין הנמצא
בעיות. ואין — לתוכו נכנסת כשאת ההרגשה

 ל״י 1.800( מראש כרטיסים מספר קונה את האישור. את לך יש
 להתחיל יכולה את וזהו־זה. חבר) ללא 2.300 — קופת־חולים לחבר

באמבטיות.

אצלנו?־־ בזאת עושה ..מה
 הקופה חברי כן שהם אלה או קופת־חולים, חברי שאינם אלה

 מרופאם. הנחיות הם אף מקבלים החדשים, במרחצאות והמתרחצים
 הד״ר המרחצאות, רופא אצל גם להיבדק צריך מספיק. זה אין אולם

 בידי משאירה ואת — ביותר ומהירה שיגרתית היא בדיקתו בוכמן.
 ל״י 6.450 לעומת ל״י שמונה הן מה אבל ל״י. שמונה הנכבד הד״ר

 מתרחצת את אם ,6.900 או בבריכה, מתרחצת את אם אחת, לאמבטיה
פרטית? באמבטיה

★ ★ ★
ונקי רחב

 לבקר לי איכפת ולא החדשים במרחצאות היה הראשון יקורי *»
JL לי. יתנו שרק — בשבוע פעמים חמש שם

 יושבים שם בית־קפה, משמש הגדול שאולמו נהדר, לבניין נכנסת את
 ענקי, צרפתי חלון קרוע הכניסה ליד והמנוחה. הרחצה אחרי בעיקר

 מסביבה, וההרים ורוגעת כחולה הדרה, בכל הכינרת את רואה ואת
מעולם. הדברים היו לא שאולי חושבת עצמך את מוצאת ואת

 מה כל פירסומת, מודעות מזכרות, לעתונים, דוכנים גם יש באולם
 דלתות — בצידיו ונשים, לגברים משותף הוא בית־הקפה רוצה. שאת

המרחצאות.
 אולם רגלי. בהונות על הולכת עצמי את מצאתי פנימה, כשנכנסתי

ליד תאים. תאים — ארוכות בשורות כשבתוכו, להפליא, נקי נרחב׳

 יו־► המודיעין שולחן
 מ בלבן אחיות יותר.

רוא את מרחוק התאים.
 ש> חשבון לי עשיתי
לבריכה.
 ליוזתה חבובה אחות

 אחו► בצבע צבוע אחד
 ענקית מגבת קיבלתי

 רחצה חלוק או מגבת
 ז סימן — השאר בין

זרועם).
 לו לי אמרה האחות
 מולי, בתאים הווילאות

 זהו מהודרים. בלבנים
7 במה אחת, מטופחת  

 ח אחרי בקנאה עקבתי
 פתאום נראתה — שלה

 1ממח להשתחרר — עז
 במת שלה החליפה את

בנע אשמה כמעט כזה,
לעומת; אחרת, דודה

בו תטז
 סקרנו במין מתפשטת.

 לגברת אני שעשיתי
אמ אמ׳שלי אבל לשון,

׳ חולפות שים ף J באי שיחה שברירי 
 1 לשנייה. אחת אומרת

 אד הלכתי מראיה. לפי
 אחר לי אמרה והאחות
 להרש היכולות שמנות

 אחד. על כלשהו. מום
i מסד. — נכון לא

 הברי£ לחדר נכנסתי
 ס& פטפוטן, את לרגע

 נקוד״ין כל מספר את
 י ו, הן גבי. את להן
 אוי!.: עליון״, דעתך מח

 אשד את ראית לפעמים.
 1אחר. משהו צריך הוא
"מצדו יפה שזה . .  י .

 י חושבים? אינכם
 להב נקי הוא החדר
 והוא לבריכה, כניסתך

 הרגשת ואין אדים אין
 האן אולם דקות. 15מ־

לצאת.

י השכיבה תא, J 20 לשכב שעלי h 
 שר] מה בדיוק וזהו

 הדרג על מכורבלת כך,
 גב מעל חרישית, רקע

 כל־ל הכל למנדלסון...
שו. לא לא, או מנמנמת

 I דקות, 10כ־ שכבתי
ל| יכולתי שלא הרגשה
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