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דשומן!! הקץ
לגברים גם מעתה
ת ח ו כ א מ ל ת פ ו י ל מ ש ח

 חלקי מכל שהמן עודפי מסלקות •
והפנים. הגוף

והירכים. המתנים היקף מצמצמות •
 הדם מחזור את מפעילות •

ועלומים. מרץ ומעוררות
 רפואות! ללא דיאטות! ללא
מסג׳ים! ללא תרגילים! ללא
מעולה רפואית השגחה תחת

חוס״ ״טרקלין
ת ל ה נ ה ל ב א פ ן ר י ר פ ל ה

23104 טלפון ,5 ריינס רחוב תל־אביב,

היופי מלכת
 בתואר דליה זכתה אם הפלא ומה ...

 הנוצצות שערותיה הן 1 היופי מלכת
 העמידו הנהדרת ותסרוקתה והמבריקות

! יריבותיה כל את בצל
 יודעת. אני סודה את אבל יקירתי, אכן,

 כרלט ראש במברשת משתמשת :יא
 מברשת עם המפורסמת.

היופי. מלכת בתואר לזכות קשה לא :זאת

קצרנותעברית
 ותיקה. מורד, בהדרכת חדשים קורסים

מימון) י. (שיטת
וליחידים לקכוצות נוחים ־!נאים
 ופרלמנטרית, משרדית למהירות ־,כשרה

חיפה. 1980 ד. ת. : פרטים

 הנוער אויכי
המין מחלות

מאת

זיידמן מרדכי הד״ר

במדינה
 הגבר פרץ התאונה, על נמיר, מרדכי הכללי
 פנוי אינו סביבה, עסוק הוא מאז בבכי. המוצק

 לדחות אלא ברירה היתד, לא אחר. ענין לכל
הועידה. את

 נמיר מרדכי בין היחסים כנורות. שני
ה התופעות אחת הם היחידה, בתו לבין )59(

 יליד נמיר, המדינה. בצמרת הבולטות אנושיות
 תל־ במאפייה שחור כפועל שעבד אוקראינה

 של העתונים למשלוח אחראי והיה אביבית
פו מועצת מזכיר לתפקיד שעלה לפני זבר,
יש מדינת של דפלומטי ונציג תל־אביב עלי
מכ אולם סנטימנטלי כגבר נראה אינו *, ראל
ה המסכה מאחורי כי יודעים הקרובים ריו

מ רגיש אדם מסתתר איש־ברזל של בשרנית
 מכתב כשקיבל בבכי לפרוץ מסוגל שהיה אד,
שבועיים. של באיחור הבת של

 משק חברת שהיתר, חיננית צעירה בתו, יעל
 אביה. של הראשית היועצת היא מעין־ברוך,

 העצמאות, מלחמת לפני דורה, אמה מות מאז
 תוכן אביה, ללב הקרוב היחיד האדם היתד,
תפקי בכל מלוותו שלו, פנאי שעת לכל יחיד
 במוסקבה. ישראל כציר שליחותו כולל דיו,

ב לנגן רגיל רוסי, קונסרבטוריון בוגר נמיר,
באו היא אף המנגנת בתו, את ללוות כינור,

כלי. תו
 אחרי נמיר, את למנות בן־גוריון כשרצה
 הלה אץ לשר־בלי־תיק, האחרונות, הבחירות
.דו : עמה התיעץ בתו, עם התקשר לטלפון,

תק אל :בתו עצת י״ לעשות מה אותי. פקים
ממך. יצחקו הסטודנטים בל,

ת ק ל ש. צ א ר  מצבה היה השבוע בסוף כ
ב הוא גם שנפגע אביה, רציני. עדיין יעל של

 ילדים עם קטטה בשעת אבן מזריקת נעוריו
 את בילה ראשו, על צלקת מאז ונושא נוצריים

. מיטתה. ליד הזמן רוב

משטרה
בירושלים מוקשי□

 כי לחשוב היה אפשר המיבצע, היקף לפי
 מכוניות של טבעת העתיקה. העיר כיבוש החל

שו עשרות כמה תלפיות, שכונת את סובבה
ה במרכז אולם המעברים. כל את חסמו טרים

חד שלושה בעל חד־קומתי, בית עמד תכונה
רים.

 במיוחד שהובאו וצלמים, עתונאים לעיני
ה המאורע את להנציח כדי המשטרה על־ידי
ה את במכשירו מגלו־,־מוקשים בחן גדול,

הבית. את השוטרים בפנים הפכו את קרקע,
 לדויד .להאמין אם במארוקו. מרגל
רב משפחת בן צבר ),39( ועקנין (״דודו״)

ב היחיד המוקש הרי מארוקאי, ממוצא נים
 המשטרה הטמינה אותו מוקש היה יום אותו

 של מוקש היה לא הוא אותו. לחסל כדי עצמה
כזבים. של אלא מתכת,
ב בירושלים. מאד ידועה דמות הוא דודו

ב בריטית צוללת על־ידי הורד 1940 שנת
 בת מרגלים חולית על כאחראי מארוקו, חוף

 (כיום ד״ר בין מיוחד הסכם פי על איש, 12
 ד,מיפ־ לבין אצ״ל, בשם אלטמן, אריה ה״כ)
האנגלית. קדה

נכ המאבק בימי לו. הועיל לא זה שרות
מד,ל כתוצאה הבריטים, על־ידי פעמיים לא

 התערבות בגלל רק לאריתריאה גורש לא שנה,
הש בפעם נתינו. לטובת הצרפתי הקונסול

 על־ידי בעתלית ממחנה־המעצר שוחרר ניה
הראשו הג׳יפים עם מיד עבר ישראל, מדינת

קו שימש שם לירושלים, בורמה בדרך נים
לח״י. של הנשק כמחסנאי לכן דם

ה אותם מאז כירושלים. רוג׳ מולן
לאו עזר, שנאה דודו של בלבו נשארה ימים

 כשר־ שקטד, שלא שנאה עליו, שהלשינו תם
יש משטרת במדי המלשינים מן אחדים ה1>

 ממשטרת גייר זליג הקצין :מהם אחד ראל.
 פרשת ״לולא כי דודו טוען עליו ירושלים,
״לח״י על־ידי להורג מוצא היה ברנדוט, !
 אחרי בהחלט. הדדי היד, זה אהבה חוסר

 בן־יהודה, ברחוב מסעדה דודו פתח המלחמה
המחת כל ליוצאי מיפגש !מקום ששימשה

בת אצלו לערוך המשטרה רגילה מאז רות.
 שונות. באמתלות חיפושים מרגיזה כיפות

 עציר־ה־ בריחת אחרי נערך החיפושים אחד
חי של מסידרה כחלק בכר, שמעון מחתרת
 ישראל ד״ר של לבתיהם גם שהגיעה פושים

כהן. גאולה ושל שייב
את להחיות דודו החליט שבועות כמה לפני

 פאוקר אנא עם משא־וטתן לנהל כשיצא *
קי הלוחמת, לישראל ונפט ציוד אספקת על
ה של הראשון הדיפלומאטי הדרכון את בל

מדינה.

מסעד את הפך הכלכלי. מצבו ואת ירושלים
 המצלצל השם את לו נתן למועדון־לילה, תו

 הופיע קאן־קאן רקדניות במקום רוג/ מולין
ה ירושלים בני את שמשך ספרדי, זמרים זוג

משועממים.
 עוררה זו עליזה אווירה כחלון. חאשיש

 כמה רצינית. לפעולה ירושלים משטרת את
 לבית־ה־ ישר ניגשו במקום, הופיעו שוטרים
 חא־ של גראם 19 חלונו על מצאו שימוש,

בבית מבקר מי יודע ״אני :דודו טוען שיש.
ה באים הסביבה של הנהגים כל ? ר,שימוש

!״ נה
 לרשיון בקשה להגיש דודו נדרש בינתיים
ל הבקשה את העבירה העיריה לתזמורתו.

ל .האופיינית בזריזות סירבה. זו משטרה,
 כבר הוגש מיוחדים, במקרים ישראל משטרת
 חוסר על דודו נגד משפט ימים שלושה כעבור
רשיון.

ה במועד דודו הופיע הרבה, לחשוב מבלי
 פי על עצמו, רגע אותו בבית־המשפט. נדרש

ה־ המיבצע החל ומשוכללת, מדוייקת תוכנית

עתלית כמעצר ועקנין(ימין) דודו
— דבר שום

המשט כוחות ירדו אחת ובעונה בעת :גדול
ב הושבה אשתו ביתו. ועל מועדונו על רה

הס השוטרים לזוז. יכולת בלי החדרים, אחד
ל דודו כשחזר כאוות־נפשם. בדירה תובבו
הוע למסעדתו, העירוני מבית־המשפט תומו

 ראה שם לביתו. הובא מכונית־משטרה, על מס
בחדר. מטמונים מחפש מגלה־מוקשים

״השוט :דודו מספר התנ״ך. על יד
ו אפלבוים, גברת השכנה, את הזמינו רים

 חא־ זה מה תראי עכשיו :בנוכחותי לה אמרו
האמ לחדר ישר שוטר ניגש זה אחרי ! שיש
הגבו הקצינים חבילה.״ משם והוציא בטיה
ה בפוזות הצטלמו במקום, שהתאספו הים,

המציאה. עם מתאימות
 גם היום, עד הובהר לא הלאה שקרה מה
סו עוויות מסרו עצמם שהשוטרים משום
״ה :דודו של הסברה בביתיהמשפט. תרות
 חולצתי את קרע עלי, התנפל אילון משה קצין

ב שאשתי צעקתי לי. להרביץ לשוטרים ואמר
ל ולשכנה לאשתי נתנו לא הם אבל הריון,
השכנה.״ ליו התעלפה אשתי לחדר. היכנס

 שם בנעוריו לו וקנה ק״ג 100 השוקל דודו,
שנט בריטיים שוטרים תריסר לבדו כשהיכה-

 לבית־המשפט, הובא יהודיה, בחורה אל פלו
ה להארכת שנית כשהובא יום. 16ל־ נעצר

מ כהססנים השוטרים מן כמד, נתגלו מעצר,
 קצי- לדברי שקרו, דברים ראו שלא טענו אד•

 אי־ הקצין לעבר דודו, צעק בנוכחותם. ניד,ם
 ה־ על ידו את ששם הזה האדם ״הלא : לון

!״ ולמעצר לתלייה יהודים שהסגיר הוא תנ״ך
ער ל״י 3000 : בזק שלום השופט פסק

דודו נוספת. ערבות ל״י 3000 עצמית, בות

958 הזה העולם


