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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה, מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיסור חיבור, פעולות של
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 בחלוק הלקוחות את מקבלת אני יפהפיות.
 שרוצה ומי נעימה, מוסיקה יש שקוף.

 אם המסג׳, בשעת חריפים. משקאות לוגם
 עוזרת המסג׳יסטית מאוד, מתגרה הלקוח

להתפרק. ביד, לו
 הראשונה בפעם אלי שבאים ״אנשים

 אני אנחנו, המקום. של חברים נעשים
העבו את לעשות נהנות שלי והבחורות

 היה הלקוח נהנות, היינו לולא שלנו. דה
נוספת. פעם חוזר היה ולא זאת מרגיש

 חביבים, אנשים אלינו באים ״לפעמים
 שלאחר כאלה יש מוזרים. בהחלט אבל

מת הם וכך אותם׳ שיכו מבקשים המסג׳
 רק להתפשט אוהב למשל, אחד, פרקים.

 בא הוא פאסאדובלה. מוסיקה צלילי לקול
 לו יש ובפנים ג׳יימס־בונד, תיק עם הנה

 פאסאדובלה, מוסיקת עם טייפריקורדר
 רוקד המוסיקה, לצלילי מתפשט הוא

ש מעניין לשיא. מגיע הוא וכך איתי
 באושר וחיים נשואים הם האלה האנשים

 רק באים הם אלינו אבל נשותיהם, עם
 המיוחד. טעמם את לספק כדי

אסור המסג׳יסטיות, עם שלי החוזה ״לפי

תמרורים
, ג ו ח שחק של 50ה־ יום־הולדתה נ

 פורת, אורנה הקאמרי התיאטרון נית
 הקאמרי. של לילדים תיאטרון ומנהלת

 לדר־ ביודספר בוגרת קולון, ילידת פורת,
 במחזות ראשיים בתפקידים שיחקה ׳מה

 בר־ שאו, ברנארד במחזות שייקספיריים,
 כלת היא פורת רבים. ועוד ברבט טולד
 עיריית של רמח״ל ופרם דויד כינור פרסי

תל־אביב.
. ג ו ח האר של 55ה־ יום־הולדתו נ

 דיקן אחרוני, יוחנן פרופסור כיאולוג
 באוניברסיטת לארכיאולוגיה הפקולטה
באו ארכיאולוגיה למד אד,רוני תל-אביב.
 כמרצה שימש ואף תל־אביב, ניברסיטת

 ׳ספרים, ומספר כתב אוניברסיטה. .באותה
 !כרטא״ .״אטלס !התנ״ך׳ ״.ארץ :ביניהם

ואת ״דרכים מקמילן״; התנ״כי ״האטלס
ועוד. רים,״

, ד ל ו שלמה שישי בן נ  יעקו־ ל
ב,  המיסחרי בשמו יותר נודע אשר גו
ה־ הקצב תזמורות אמרגן הגדול״, ״מומו
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המזינות. מכל נקי כשהוא שלו המכון על לשמור משתדל הוא וכי אירוטייס, בפירסומים

 עם יחסי־מין לקיים חמור באיסור להן
 על מקפידה אני המסג׳. בשעת הלקוח

 הלקוח אם זאת, עם אבל זה. כלל־ברזל
 לו עוזרות אנחנו מאוד־מאוד, מתגרה
ידינו. בעזרת לפורקן להגיע
 שעות״ אחרי עושות שהבחורות ״מה

 עניין זה הפרטיים, בחייהן העבודה,
 אחד אם קטנות. ילדות לא כבד הן שלהן.

 והיא בחורה בעיני חן מוצא הלקוחות
כמו זה בערב, גם איתו לבלות מחליטה

הפרטי.״ עניינה בן

 הפטנט, את למדו דגים שואלים *
ל החדש הסום על טרמפ״ תפסו ו״ 7

 כל שבו בנושא קלים, רווחים עשיית
צעי נערות מעסיקים אלה זוכה. מיספר

 ידע חסרות קטינות, מהן אחדות רות,
 היקר בנכס בטיפול מינימליים, וכישורים

גופו. — לאדם שיש ביותר
 שיש לכוח־המשיכה באשר ספק אין

ה הממוצע, הגבר לגבי אלה ל״מכונים״
 בילוי- לו מעניקים שהם בטיפולים רואה

שבצידו. לשכר יחסית אפסי, שמחירו זמן
 ללא נעשה הוא אם כזה, טיפול ״כל
 להביא עלול לא-נכונה, בצורה או צורך,

מתן. אליעזר ד״ר אומר לגוף,״ נזק
״רפו מסג׳ לגבי הדבר חמור ״במיוחד

 באי' מכאבים אדם לשחרר המתיימר אי״,
ב בלתי־נכון טיפול בגופו. מסויים זור

 עמוד-השידרה, בחוליות שמקורו כאב
ביותר. מסוכן להיות עלול למשל,
 קיימים שבארץ לעובדה מודעים ״אנו

 ללא הפועלים רבים פרטיים מכונים כיום
 המוצעים שהשירותים רפואי, פיקוח כל

 בריאותם את לסכן בהחלט עלולים בהם
 ״אך בצער. אומר הוא שם,״ המבקרים של

 על לפקח כוח־אדם די לנו אין לדאבוננו,
אלה. במכונים הנעשה
שנג נזק על מתלונן לקוח כאשר ״רק

 לפעולה, נכנסים אנחנו אז רק לו, רם
תלונה.״ כל לבדוק החובה עלינו מוטלת כי

אח בתחומים כמו כאן, גם כי נראה
 לפעו־ יתעוררו — פיקוח עליהם שאין רים
אסון. שיקרה לאחר רה ממשית לה

 אורחים פני לקבל שדאג ומי בארץ, ראשון
 תיז־ עם בן־גוריון בנמל־התעופה חשובים
 הגדול״ ״מדמו קראו הנולד לבן מומתיו.

 ברית־ לו וערכו חן, בשם רעיה ואשתו
ואמנים. תזמורות של הופעות עם מילה
 לחקלאות הפקולטה לדיקן ד. ביח י נ

פרו של במקומו1 העברית, באוניברסיטה
 יצחל! סרופססור סונדלק, יאיר פסור

 לאנטי׳מולו׳גיה המחלקה מנהל ),50( הרפז
 ה־ האוניברסיטה של לחקלאות בפקולטה
 החשובים החוקרים לאחד נחשב עיברית,

 כמאה פידסם הצומח, הגנת בשטח בארץ
מדעיים. פירסומים

. ר ט פ ב ט.־לוקאס0 בבית־החולים נ
 היומון עורך במוח, שטף־דם בשל טוקיו,
 לור־ טד פוסט, ג׳רוסלס האנגלית בשפה

א. כמש בטוקיו עשה 64ה־ בן לוריא י
העי מכון של 23ה־ הכללית באסיפה תתף

 ל־ הגיעו ובתו אשתו הבינלאומית• תונות
כאנוש. הוגדר שמצבו לאחר מיטת־חוליו,
. ר ט פ  ב־ הלאומי הבריאות במכון נ

 בגיל מסרטן־הדם, שבמרילאנד בחסדיי
 האמריקאי והפרשן הטור בעל בעל ,60

האחרון, שסיפרו אולסוס, סטיוארט
 רפואי חיבור היה להורג, הוצאה של ב׳מצב
 ה־ את החל המתקרב. מותו על מרגש

 אחיו עם יחד כעיתונאי שלו קאריירה
 עיתונים 160ב־ שהתפרסם טור וכתב ג׳וזף,

 לעורך מונה אחר ארצו׳ת־הברית. ברחבי
 בוואשיינגטון. פוסט אייוונינג סאטודיי

ה בצבא שירת במילחמודהעולם־השנייה
ה לחיל עבר 1944וב־ באפריקה, בריטי

ה הקווים מאחרי צנח האמריקאי, מודיעין
 האחרונות השנים בשש בצרפת. גרמניים

בוואשינגטון. ניוזורק כפרשן שימש
. ר ט פ  שיבא על־שם בבית-החולים נ

 שניאור־ פינחס ,81 בגיל בתל-השומר,
באוק נולד תל־חי, ממגיגי שהיה סון,

 מראשוני ,1908ב* לארץ עלה ראינה,
 תל־חי על הפיקוד את קיבל השומר, אירגון
 טרומפלדור. יוסף של פציעתו לאחר

 גורש ,30ה־ בשנות כפר־גלעדי ממייסדי
 על- מילחמת־העולם־הראשונה בתקופת

מ היה חזרתו ועם מהארץ התורכים ידי
 ׳מרכז חיה בגוש־עציון. המתיישבים ראשוני

 וב- ההסתדרות במוסדות ונציגה מפ״ם
_________________ציוניים. ?!ונגרסים


