
בעזות - כבקשתך
 10־8ב־ להגבהה׳ נוספים אמצעים הקטן בור

ה אשר הקודמים, 16 על נוסף סנטימטרים,
יכולתם: את הוכיח מדע
 מלעמוד קצרה קומה בעלי יישמרו א)
ה כאשר זה מהם. גבוהים לאנשים קרוב
 גדול מרחק על שימרו בעמידה. נעשה דיבור
שיחתכט. איש לבין בינכם
 לכך דאג מהבית. כובע בלי תצא אל ב)

 מבפנים, האפשר ככל מוגבה יהיה שקודקודו
 קאסקטים האפשר. ככל קטנים והשוליים
קאטאסטרופה. הם ובארטים

 מקטרת או גדולים. סיגרים תעשן אל ג)
גדולה.

 גיד את להדגיש לה אל קצרה אשה ד)
 אולם החזה, גיזרת את שתדגיש רצוי רתה.

הגזמה. בלי
וב מבפנים, גבוהות בנעלים היעזרו הי)

צרות. מכנסיים

★ ★ ★

דא כגון עד לג־דן■

 ד,מיפ־ מינויי הראשון. החודש תם זה ן*
ב לשלוח, על־ידו התבקשו הארצי על—1

 כתב בהם. שחלו השינויים את מיוחד, טופס
 מ־ ס״מ) 154( אחד

מ ראש־העין: . . . ״
 בראש הולך אני אז

ש לי הוברר זקוף,
 בסנטימטר גבהתי

 סנטימטר־ עד אחד
 על לברך ויש וחצי.
דא.״ כגון

 )153(מרמת־גן גבר
 לציין ״ראוי כתב:

 ס״מ, 2ב־ שגבהתי
 השתפר. ותיאבוני•

ש לשתות עלי האם
דגים?״ מן

בגו צעירה נערה
 מתל־אביב 140 בה

מהשיעו מאד שנהניתי לציין ״ברצוני כתבה:
הפר יותר לי ואין מרץ, יותר לי יש רים.
 פי על אף נפלא, מרגישה ואני בעיכול. עות
כלום.״ גבהתי שלא

 אחד: )149( חוזליטו כתב מאור־יהודה
תר מבצע כשאני אבל ס׳־מ. 3ב־ ״גבהתי

 מה אצלי. חורקים השרירים צתאר, גילי
לעשות?״ עלי

ש האמנתי לא פעם נתן־גובה־לקח־שכל.
אפשרי. זה

 המנהל השני: החודש מיבצע החל השבוע
 ה־ את לתלמידיו שולח ממון, אלי הכללי,
 ונירכס הגוף את המותח מכשיר — מתחן
 ובצירוף — וגומיות אבזמים בעזרת עליו

 מתחה מיבצע מתקדמת. התעמלות חוברת
 להימשך חייב מפאריס, ההוראות אומרות

 אז, כן ואז, הגורליים. החודשיים חודשיים.
ומאושרים. מתוחים היהודים כל יהיו

★ ★ ★

אכד צחורףצחוק,

 לו סיפרתי שלי. לאורטופד ילפנתי ן/*
סנטי 16ב־ להתארך שיטה שמצאתי

 מצחוק. התפוצץ לי. ענה לא הוא מטר.
אותו. מותחת שאני חשב

מאושרים״;־^ הם
 כך שלהם. חום־השידרה את ומתחו מדעי

ממון. אלי של ההדרכה חוברת מסבירה

במדינה
ה ר ט ש מ

ח ר ז א ש ■ש ל א ר
 בן־ לדויד התנכלו הארץ ומן השמיים מן
 נהג, מנהריה, ישאסבסט פועל דויד, נעים.
 שבת מדי ללכת שמיים, ירא יהודי ככל

 לחוד. ועצבים לחוד אמונה אך לבית־הכנסת.
ב המתפללים בין שהתעורר ויכוח בשעת

 ),30( בן־נעים התלהט התפילה, לסידורי יחס
 לתפילה חבריו בצעקות. קולו את הרים

 עם הקודש. חילול משום בכך ראו נעלבו,
ה לתחנת מהם כמה מיהרו השבת צאת

ל אחיהם על התלוננו המקומית, משטרה
אמונה.
ה השוטר פגש מכן לאחר ימים כמה

 ברחוב. בבן־נעים נהריד, משטרת של תורן
 וסיפר אליו פנה מקודם, שהכירו מכיוון

 הציע אף הוא נגד!. שהוגשה התלונה על לו
 סרב בן־נעים במקום. בו פרטים למסור לו

ל הלך שוטר״, ״סתם עם פעולה לשתף
 עם רק ״לדבר מרצונו, המשטרה תחנת

 אך התורן. בסמל ניתקל בתחנה קצין.״
 קצין!״ ״רק דרישתו: את סיפק לא זה גם

 בתוקף עמד שנפגע, הסמל בעצבנות. צעק
 ״אני המיקרה. על פרטים לקבל דרישתו על
״א בן־נעים, לו ענה ממשטרה,״ מפחד לא

ל פרטים אמסור לא אלוהים שירד פילו
לדלת. ופנה צעק שוטר!״ סתם

 השיג משולחנו, זינק זיגדון משה הסמל
 בגופו. הדלת את חסם הנרגז, האזרח את

 נעימה: כך כל לא בצורה הגיב בן־נעים
שו בפני הטיח זונה!״ שכמותך, ״טינופת

 את קרע בידיו, מכה לו נתן החוק, מר
 לו הנחית התנגד, ומשזה חולצתו, שרוולי

ויצא. ראשייה
 שופט בפני ניצב עצמו את מצא החודש

 את בפניו שקרא י לוינטל, חנן ד״ר השלום
 תקיפת החמורים: האשמה סעיפי שלושת

 נזק גרימת תפקידו, מילוי בשעת שוטר
 בשעת ציבור פקיד והעלבת בזדון, לרכוש
 כל את הכחיש הנאשם חובותיו. מילוי

 השופט, של י קביעתו אך יחד, גם ההאשמות
 והשוטר, הסמל לעדויות מאמין הוא כי

מצבו. את החמירה
 הכל. שונה לפתע ענק. היה הסמל
פרק שטרנברג, אמנון החיפאי עורך־הדין

העוב בתיאור כפר לא הנאשם, של ליטו
ה הפעולה בחוקיות ספק רק העלה דתי,

ה י את הכירה שהמשטרה מאחר משטרתית.
 שמו את וידעה התקרית, לפני עוד נאשם

עבי על לעצרו בכוונתה היה לא וכתובתו,
 טען מודה, המשטרה גם פעוטה. כה רה

ה מרצונו לתחנה בא שהנאשם הפרקליט,
 פקודת־מעצר. שום נגדו היתד, ושלא חופשי

 שלילת ״משום הסמל של בצעדו היה לכן
בן־נעים.״ של האישי החופש

זי הפרקליט, טענת את שקיבל השופט,
 הראשונות האשמות משתי הנאשם את כה

ה את לקרוע התכוון לא ״הנאשם וקבע:
 רשאי היה אף הוא החולצה. או שרוול
 ואם המעשי. מהמעצר להשתחרר לנסות

 ראשייה, על־ידי זאת לעשות ניסה הוא
 ונראה גבוה שהסמל בזה להתחשב עלי
ל אוכל לא לכן ענק. כמו הנאשם ליד

 מצד סביר בלתי־ אמצעי היה שזה הגיד
 באמצעות החזק הסמל על להתגבר הנאשם

ראשייה.״
שב השופט: שוכנע לא אחד בפרט רק
ב להשתמש הוא ההכרח מן צודק מאבק

 פקיד־ העלבת משום בהם ״שיש ביטויים
 בן־נעים נקנס הנימוס חוסר על ציבור.״

 את ויצא בנימוס, לשופט הודה ל״י, 50ב־
בית־המשפט. אולם

ח תו פי
ף ר ם ח ח ע רו ה

 שמילאו החוצלארציים, ההון משקיעי בין
היש הפאר ומלונות ההשקעה חברות את

 גבר התבלט האחרונים, בשבועות ראליים
 לבוש ודק־גו, מ׳) 1.87(. גבה־קומה בלונדי

שמרנית. בקפידה
 אחד האיש, של זהותו התבררה מהר חיש
 וזן־דר־ רלף בהולנד, העסקים אנשי מגדולי
 וזן־דר־ח־לדה, כי עסקי־אויר. שעסקיו וזלדה,
 מלחמת בימי שהציל הולנדי, מחתרת לוחם

 רובעו, בני יהודים של רבות עשרות העולם
 בראשית התעשר שבאמסטרדם, קולסינגל

 הוותיק: ההולנדי העיסוק מן חמשים שנותה
טחנות־רוח. הקמת

 מידעו לתרום החליט העולם אומות כחסיד
 שרשרת בארץ להקים רצה לישראל, והונו

 אכזבה לו ציפתה שכאן אלא טחנות־רוח,
ה הרוחות הרוח. עם חלפה תכניתו קשה:

ה ובעוצמה בתכיפות אינם בישראל מצויות
טחנות־רוח. להנעת מספקת

 עדין זקנך אם

קשה או

 גילוח מט במשחת התגלח

 הגילוח משחת — יצהר של
 המתאימה

גבר לכל שיער, לכל

ל ל ע ם כ י נ  פ
יצהר של גילוח ממ

— נהדר זה

ה ז

 התגלח
 מ מ
ל ש

ת ח ש מ  ב
 ח ו ל < ג

ר ה צ י

גבר אתה אם

לבחינות הכנה
ת ו ר ג ב

64 יולי מרץ׳
מוקדמות

64 מרץ

ת ו ת ר ב ק ו ב
 ושביעית ששית חמישית, לבוגרי

הרשמה:
 62 בוגרשוב רח׳ לפנה״צ, 8—1 בשעות

 231546 טל. פינסקר), רח׳ (פנת
אחה״צ, 5.30—8.00 בשעות

4 אנטוקולסקי רח׳
ארלוזוריב) גבירול אבן (פנת
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