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 לו מציע זיסקתס בנק
 ולעמיו: להווה נסול פתרון

חסמו חשבון
טוטפת״ ביטוח-הננסה ״ימחו

 -״יתרון בחשבון פקדונות לקבל נוכל מעתה כי להודיע שמחים אנו
 באופן לשנה נטו 9?0 של המירבי בשיעור הריבית את ולשלם ביטוח״

החוסך. בחירת לפי חודשים, שלושה בכל או חודש, בכל שוטף

 המעניקה ״יתרון־ביטוח״ תכנית של ההטבות יתר לכל בנוסף זאת
נוסף. תשלום כל ללא חיים ביטוח

--**״יי ...

דיסקונט. בנק סניפי בבל מלאים רוסים
׳■> ץ

 באמצעות דיסקונט בנק עם להתקשר תוכל העבודה שעות אחרי
....................._ ה״דיסקונטופון״:
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 הן כשהבנות מרוצים, והלקוחות מרוצים.׳
הבנות. זה העיקו בסדר.

 מה לעשות יכולות הבנות העבודה, אחרי
 — שתיים השעה לפני אבל רוצות. שהן

 לארח מלבד דבר שום לעשות להן אסור
 אצלי לדבר. לשתות, לרקוד, המבקרים. את

 העבודה באמצע תלך לא פעם אף בחורה
 — זה את תעשה היא מישהו. עם לשכב

 שאצלי יודעות הן מייד. אותה מפטר אני
קונצים. אין

עתניאל. של סיפורו כאן, עד

זונות
ברחובות לא

ת ך* ל חי כו ת ר  עת־ נאלץ האמנותית, ד
מו פותח היה בעירייה. להילחם ניאל ^

העיק את תפס אחר, רשיונות. ללא עדונים
רישיון בלי לפתוח אסור שמועדונים רון
סי שוכן לכן, העיר. בתוך לא לפחות —

 במרכז ואתונה התעשיה, באיזור בר ציליה
ה עם בשלום לדו־קיום הגיע כך, המסחרי.

 נלחמות אינן והעירייה המשטרה שלטונות.
 בתנאי — האחרים המועדונים ובבעלי בו,

 ושידאגו המגורים, באיזורי לא שיפעלו
 אשדוד שברחובות — כלומר נקייה, לעיר

פרוצות. תסתובבנה לא
 ביקש שכאשר הדוק, כה הפעולה שיתוף

 מקום לו להקצות הנמלים מרשות עתניאל
מועדון־לילה שם לפתוח ידי הנמל בעורף

 של המלצתו את גם היתר בין ביקש —
אש משטרת תחנת מפקד לינהוד, בצלאל

הרשיון ניתן זה של בהסכמתו ואכן, דוד•
הנמלים. רשות התנגדות למרות —

ש לוודא המועדונים בעלי יכולים כיצד
מו בעל מסביר מיצאניותי ריקים הרחובות

 ילכו שלי שהעסקים רוצה אני ״אם עדון:
 פעולה. לשתף צריך אני אז שצריך, כמו
 אם לי. עוזרת היא ואז למשטרה, עוזר אני
 בעיר, שמסתובבת זונה איזה שיש יודע אני
 המשטרה לשם. המשטרה את שולח מיד אני

ב המועדונים. בתוך יהיו, שהזונות רוצה
להיפך.״ התנגדות. כל אין לי — בקשה

ל מכות ע  

בחורה
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בבוקר. למחרת ראשון דבר ותענה תוקלט פנייתן
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בישראל בלעדי סנב!
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1נ ב ו ש ם ח י כ נ ל די
״שמחי״ המרכזי ביהיס

ברכב השוגים מכל נכים גם מלמדים
מטי טו ומהירה קלה ובשיטה וחדיש או ■

ת 407־ לפחות לחסוך לך המאפשרת מהוצאו 1די לוקחים בתשלומים. גם אפשרות הרשיון. ■
ם מכל ומחזירים. מקו

״שלוחי" המרכזי ביה״ס ד*_ו 846333 :טלפון ,63 שנקר רחוב חולון, ד
ם טובוסי 88 ,89 ,92 ,93 או
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 ממבקש כתובתו את לקנות חמבקק מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים כך על לחודיע
תחדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

 באשדוד. קטטות פורצות עיתים, ך*
 גם אלא שיכורים, מלחים בין רק לא *

ש המפורסמת מתחרים. מועדונים בעלי בין
הי המשפט, לבית גם הגיעה אשר בהן,
מוע בעל פורוקר, מרדכי בין הקטטה תד,
לוי. עתניאל לבין פורטוריקו, דון

שכ מועדונים בעלי הם ופורוקר עתניאל
בי הגיעו השניים התעשיה. באיזור נים,
 את יסחוב לא מהם שאיש להסכם ניהם

 לאחר הושג ההסכם השני. של המארחות
 זה, רקע על ביניהם, ממושכים סיכסוכים

 מרצונה, עוזבת נערה אם שאפילו והוחלט
 — מעבודתה אותר, מפטר מהם אחד או

אליו. אותה לקבל לשני אסור
 שולה בשם מארחת עברה הימים באחד
 ההסכם למרות לפורוקר. מעתי )19ירימי'(

 בירור, לאחר לעבודה. פורוקר אותה קיבל
 עתי יצא כאשר לילה, באותו לחזור. נאלצה

 ב־ גברתנים. שישה לו המתינו ממועדונו,
 שלושה נפצעו שבמהלכה ההמונית, תיגרר,

 קל עצמו עתי נפצע פורוקר, של מהחבר׳ה
בבית־המשפט. וזוכה באפו,

 עיר־גמב
מיוחדת

ש צילקר, צבי אשדוד, עיריית אש •יי*
 בארץ ביותר הצעיר העיר ראש הינו ן
 הינד. ״אשדוד עניין: המבין בחור הוא ),37(

״ב הוא. מסביר במינה,״ מיוחדת עיר־נמל
 הנמל. סגור כבר אחר־הצהריים חמש שעה

למ אפשר אי כבר פתוחה, מסעדה אפילו
 לצאת צריכים לבלות, שרוצים הימאים צוא.

 ביקרתי סטודנט, כשהייתי ברכב. לאשדוד
ה בין ההבדל באירופה. נמל בערי קצת
 למרות עצום. — שלהם לנמלים שלנו נמל

ה כל עם — נמל עיר היא אשדוד זאת,
להש צריכים אנחנו בכך. הכרוכות בעיות

זקו שלו הבידור עם כולל — כך עם לים
לחוף. בהגיעם המלחים קים

 בתנאי זה. לכל התנגדות לי אין לכן,
אשדוד.״ בתושבי יפגע לא שזה —




