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האורפיאוס. סיפון על ופרחיה • ליאורה

 להם יש נהדר. עם הם ישראלים ך
י /  אף הם אבל צרות, הרבה כל־כך י /
 קריאת־חת־ הנשים.״ את שוכחים לא פעם

 בקעה היוונית, בשפה ודווקא זו, פעלות
 אוניית- רופא קצא, ניקום ד״ר של מסיו
סי על אשר אורפיאוס, היוונית הפאר
נופ מאות־אמריקאים כמה הגיעו פונה
חיפה. לנמל שים

 את היווני והרופא האמריקאים כשראו
 האור־ סיפון על שעלו הצעירות ארבע

 היה בנמל, עוגן כשהמילה מייד פיאוס,
 הרבה תהיה לא ״לי לרופא: לפחות ברור

 בבחורות נתקלים כשהאורחים עבודה.
 מחלות שיש שוכחים הם יפות, כאלה

שלי.״ למרפאה יגיעו לא והם בעולם,
 לשאול כלל טרח לא קצא ניקום ד״ר

 שמלות הלבושות הצעירות, ארבע מיהן
האח היווני, רב־החובל אבל זהוב. בגון
נום־ של והנפשית הגופנית לשלמותם ראי

ת חיפאיות צעירות ו את לבדר נשלחו ירי התי

חסיונות קומנדו
#[מוני יוקף שו

►

 כאשר יחד להישאר משתדלות העירוניות המארחותמשותף בילוי
 אצל זכו הן גדולה להצלחה האונייה. על מבלות הן

 כאשר אוסנת, לבין (מימין) לזר ליאורה בין היושב רופא־האונייה, קצא, ניקום הדוקטור
בצבא. המשרת בן לה אשר פרחיה, לבין אוסנת בין בחבורה, יושב התיירים אחד

 שלח ״מי והתעניין: התאפק לא עיו,
?״ אתכן

החי השופט של בתו סלונים, אוסנת
 היתד. המנוח, סלונים משה הידוע פאי

הס העירייה,״ שלחה ״אותנו הדוברת.
 לטפל צריכות ״אנחנו לרב-החובל. בירה

דבר.״ בכל שלך לנוסעים ולעזור

 שמב־ כפי אוסי, או — אוסנת ואומנם,
 — לעבודה חברותיה שלוש אותה נות

 שמד חיפה מעיריית מקבלות ועמיתותיה,
 מבלות שהן שעה לכל לירות וחצי נה
 הנמל, את הפוקדות אוניות־הנוסעים על

 שחד אוסי, שעליהן. בתיירים ומטפלות
ויפות. גדולות עיניים בעלת מת־שיער,

בציפייה
סטפני

 מסתירה אינה חודשים, מיספר לפני שהתגרשה ברסלוף סטפני
תוצרת־חוץ. בעל למצוא סיכוי לה יש בה זו, לעבודה אהבתה את

היוונית. האוניה תיירי בקרב ביותר, הגדולה להצלחה וזוכה ביותר האהובה היא
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כיסא־נוח על
אלינו.׳ לפנות יוכלו שהתיירים

 (משמאל), אוסנת מסבירה נחות,״ כאילו כשאנחנו ,גם
 כדי כאן להיות צריכות אנחנו שלנו. מהעבודה חלק ,זה

חיוס, בשעות הסיפון על בדרך־כלל נמצאים התיירים י


