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 הדחוס, לאויד לריחות, הקץ
ולעשן לאדים

 העשן את השואב דו־כיווני מאוורר
מקי צח אויר ומחדיר והריחות

 מטבחים, לאוורור מיוחד מאוורר
ומשרדים. אמבטיות שמתים,

ת שד׳ הצפון: סניף רו תד הס  04־72261 1 טל׳ חיפה, מפרץ ,76 ה
02־222550 טל׳ ,3 ינאי רה׳ ירושלים: סניף

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
ב ,221017 טלפון: בי א ־ ל ת

בקנדה: או בארצות־הברית ישראלי
 והסברה פעילות במסגרת מתארגנת בחו״ל ישראלים קבוצת

 בצפון־אמריקה ישראלים
למען

פלסטין - ישראל שלום

פסק 597
 1א£.0א א11-1- 514110א

א 10021 ץ. א . ץ. .

_ בטן רקדנית _
 )29 מעמוד (המשך

 גביש. ובני לאה של לריקודי־בטן
 אחר־כו שם. ולמדה נרשמה אלינה
וה ברמת־גן אחד בתי־ספר, עוד נפתחו

 אלינה. הלכה לשם וגם בתל־אביב, שני
 עוד לדעת רציתי יותר שידעתי ״כמה

יותר.״
 אחת פעם להגיע. המשיכו ההומנות

 מייד במועדון־לילה. והופיעה התפתתה
 שמועדוני־לי־ החליטה ההופעה אחרי

 מרשה שם הקהל בשבילה. לא וה לה
ש רוצה לא אלינה מדי. יותר לעצמו

 רוצה ולא בחזיה כסף רוצה לא בה, יגעו
במ מיני. באובייקט כמו בה שיסתכלו

 כאל אליה מתייחסים פרטיות סיבות
להר רוצה שהיא מה בדיוק וזה אמנית,

גיש.

אי״אפשרס
להפסיק!

 בתל־אביב, השכורה בדירה יום, ^
הלי תחילת לפני חודשים כמה 1 1

כמו (מיורחנות, באוניברסיטה, מודים
 למצריים. נסיעה על אלינה חולמת בן!)
 שבוע, לפחות שם לבלות רוצה היא

 הטובות רקדניות־הבטן כל את ולראות
 רוקדות, אותן לראות איתן, לדבר שם,

מיקצועיות. בעיות על איתן להתייעץ

פיצ׳רסקי רקדנית
גס: משהו לא

 בתל־אביב, השכורה בדירה היום,
 הלימודים תחילת לפני חודשים כמה

חול כמובן!) (מיזרחנות, באוניברסיטה,
 היא למצריים. נסיעה על אלינה מת

 ולראות שבוע, לפחות שם לבלות רוצה
 שם, הטובות רקדניות־הבטן כל את

להת רוקדות, אותן לראות איתן, לדבר
מיקצועיות. בעיות על איתן ייעץ

 הצלחתי לא היום שעד היא ״הבעיה
 איתי לבוא מקרוביי אחד אף לשכנע
 ולבד במצריים, כזה השתלמות לשבוע

מפחדת!״ קצת אני
 לנסוע מסרב שלה החבר גם כן,
 זה, על מדברים לא אמנם הם איתה.

 שלה שהחבר הרגשה יש לאלינה אבל
 היא אחד יום אם מאושר מאוד יהיה

ריקודי־בטן. לרקוד תפסיק
 למיקצוע הדביקו מסויימים אנשים

 לא־מכובד, גם, משהו של סטיגמה הזה
 לוי, יקי אפילו חשפנות. מופע מעין

 הוא בוה. נדבק עצמו, בפני אמן שהוא
 רוצה לא להופעות, איתה הולך לא

 הוא בה. מסתכלים האנשים איך לראות
 היא הלימודים שאחרי מקווה מאוד

זה. את תפסיק
 ־׳פיצ הגברת של דבריה לפי אבל

 אני תמיד. ארקוד ״אני הצעירה: רסקי
 ועם ילדים שני ועם בעל עם ארקוד

 הריקוד את קבועה. ועבודה דיפלומה
להפסיק!- אי־אפשר באמת, הזה,

תמרורים
שנים תשע אחרי

או ש בנישו שניהם בעתלית, ♦ ני
 מנהל ,40 הופמן, יוסי שניים, אין

 אגד של והספורט התרבות מחלקת
 מפגיעות־ כתוצאה רגליו, שתי וקטוע

 ד ,1978 בחורף הדמים באוטובוס ירי
באגד(ולשע פקידה ,39 שדה, יופי

 הנהלת יו״ר שהיה מי של מזכירתו בר
 חוב־ עמר). שלמה ח״ב־יחד, וכיום אגד

 ימים ובאותם נווה־ים, ׳קיבוץ יליד מן,
 מאוטובוס הניצולים אחד היה אגד, נהג

 שיצאו מישפחותיהם ובני אגד חברי
לפ בכביש״החוף ושנחטף לטיול־שבת

קורבנו עשרות ושבין שנים, תשע ני
 הוכמן של הראשונה אשתו גם היו תיו

בניהם. ושני

 הקרקע רת1ת
וההשקיה

 של 65ה־ יוס־הולדתו ♦ נחוג
 שהיה שר־הביטחון(ומי רבין, יצחק
 שר־העבודה, ראש־הממשלה, בעבר

 ורמטכ״ל בוושינגטון ישראל שגריר
 של ובנם ירושלים יליד רבץ, צה״ל).
 לגדוד ארצות־הברית יוצא מתנדב
 הראשונה מילחמת־העולם של העברי

לחקל בנעוריו פנה ומנהיגת־פועלים,
 (במיוחד: בהצטיינות ומשסיים אות

 לימודיו את הקרקע) תורת בנושא
בג כדורי על־שם החקלאי בבית־הספר

ללי לחו״ל לצאת ביקש התחתון, ליל
 וה במקום אך ההשקיה, תורת מוד

 ברמת־יוחנן, להכשרה להצטרף שוכנע
 בקריירה והחל לפלמ״ח גויים ממנה

שלו. הצבאית

מפות־הקרב צייר

..בלשים״ לקריאת זמן

הבן־הטייס לזכר
ה ק  כהן■ מאיר בהתקף־לב, ♦ ל
 (מטעם הכנסת יו״ר סגן ,61 אבידב,
 לנפילת העשירי השנה ביום הליכוד)

 הרחיב שלזיכרו כהן, רב הטייס בנו,
 כהן־אבידב, מישפחתו•. שם את כהן

ב בכנסת מכהן במיקצועו, עורר־דין
עי מבקר בעבר והיה רביעית, קדנציה

חיפה. ריית
 את ששיט טספים ציבור אישי *
המשו זהה: מסיבה מישפחתם שס
 שמו את ששינה גרוסמן, ראובן רר

 נועם, בנו, נבילת אחר לאבעועם,
 של הצפוניים במבואותיה בקרב

 ומפי ההגנה אירגול ובביר ירושלים
 מאירוב,ששינה שאול ההעפלה, קד
 בנו, נפילת אחר לאביגור, שמו את
הגליל. בקרבות גור,

1
 של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
ש משך שהיה מי פלוטקין, גרשון

 התיאטרון של בימאי־הבית רבות נים
 הצגות 30מ־ יותר ביים שבו הקאמרי,

 סטיוארט, מארי פיגמליון, (ביניהן:
בקיס שנתפש לפני כינרת). וכינרת,

 תקופה במשך פלוטקין, היה הבימה מי
 במישמר־הע־ מורה״התעמלות קצרה,

 (רוב ממושכת יותר תקופה ומשך מק
 צייר השניה) מילחמת־העולם שנות
 ובאוקיינוס באירופה הקרבות מפות

דבר. ההסתדרות, ליומון השקט

ה של 78ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
ד ביו הרב הוותק בעל בורג, יוסף ד
 בממשלות שר בתפקיד שנים) 35( תר

 של ובנו גרמניה יליד בורג, ישראל.
אח חודשים כיום, מסתפק סוחר־יינות,

 בשני הממשלה, מן פרישתו אחרי דים
 תנועת נשיאות ציבוריים: תפקידים
 החוץ בוועדת וחברות העולמי המיזרחי

 בעיסוק ממשיך הכנסת; של והביטחון
 — שנה 20 לפני החל שבו רדיופוני,

 ביידיש, ישראל, בקול שבועית שיחה
 להתפנות ומצליח השבוע פרשת על

הנכב מתחביביו לאחד מבעבר יותר
ספרי־בלשים. קריאת דים:

2581-הזרז העולם30


