״משקל יתר מקצר משן החיים ,מרבה עומס
על הלב ,מפריע לכושר התנועה ,מגביל את
כושר הבצוע ונחשב לפגם אסטטי ראשון
במעלה 20—15 ,אחוז של משקל יתר גורם
לקצור משך החיים ב־450/,״.

)מתוך ספרו של ד״ר מ .פריץ וידמן (1962

סילוק משקל יתר בדרך הנכונה מגביר
סיכוי לאריכות ימים ומביא תחושת
נעורים .באפשרותך להפטר ממשקל יתר
בעזרת השיטות והמכשירים שהם כיום
המלה האחרונה בטכניקה של הפעלת
הגוף ,המרצת זרם הדם וסלוק עודף
שומן .לרשותך —

ה מכון של ה ב י א ו ק ו ס מ ט י ק א י

ד״ר א .דוב>ו

 .ס1^15.0., ? 5.

רח׳ פינטקר  2תל־אביב )מול מוגרבי( טלפון 57028
טפול פנים אלקטרוני * סאונה פינית אינפרא אדום  *.אמבט זיעה אדים
שירות מלא או חלקי * תאים אישיים לפי הזמנה מראש.
אינפרא אדום
פתוח לנכדות מ־ 8ככור,ר עד  4אחה"* • פתוח לנכרים כד 5אחה״צ•

בי ת ה ס פ ד לטכנולוגיה

פ ג מ י עור...

ה  11כ ל ל ה " ה * י 8י ל  -ל □ ג ו י ת
חדלו לגרום לבעיות בימינו אלה הו
נמשכת ההרשמה ללימודי יום חד־שנתיים במיקצועווז :

דות לקרם הנפלא פ 14של קליאו.

ס ר טו ט בניין ו א דריכלי
רי הו ט ו עי צוב פני ם

כבר אחרי שימוש ראשון מרגישים
בהקלה ,כי פ  14חודר עמוק לנקבו־
ביות ,מנקה ומזין את העור.

דרוש פ  14ותיווכח.

והרשמה:

פרטים

מוסדות המכללה הפוליסכנית ,רחוב המסגר מם׳  ,62בכל
יום בין השעות  8.00בבוקר עד  7.00בערב )טלפון .(36487
______הלימודים יתקיימו בתל־אביב וייפתחו בספטמבר .1963

למדו לתו עלתבם ב קל ו ת ו ב מ ה י ר ו ת
עברית
ו/או

קצרנות

אנ ג לי ת

ב״אולפן גרג״ ) (08£00בשיטת גרג*הידועה בעולם.
ההדרכה בידי מר חיים בר־קמא׳ מחבר ■קצרנות העברית
בשיטת ג ר ג המוכרת ע״י משרז* החינוך.
כראשית ספטמכר מתחיל קורס חדש
סרטים:

תל־אביב  :בר״קמא ,רח׳ גורדון  ,5חיסח:
-

בי״ם •בפעלה״

למר שמעון פרס יש דריסת־רגל במער
כותיהם של עתונים רבים ,באמצעות אותו
מנגנון שקראנו לו ־.יונייטד פרם״ .אולם
רק עתון אחד שייך לו כולו ,עומד כולו
לשרותו .זהו השבועון ג־ואיש אובסרבר,
בעריכת ג׳ון קימחי ,המופיע בלונדון בשפה
האנגלית >עם מהדורה צרפתית בפאריס(.
הוא ממומן על־ידי קרנות ציוניות.
לפני שבועיים פירסם אותו שבועון מאמר
הפות -במילים המעניינות הבאות:
,זהו ,נסובן ,סוד גלוי .כל אדם הנועורב
בחוגים הישראליים הנכונים יספר לן הכל
על כן .אתה גם יכול לקרוא על כך כמעט
בכל שבוע בהעולם הזה ,שבועונו שוחר־
השערוריות של אורי אבברי .לאחרונה ביקר
מר אבזרי בלונדון ובפאריס ,וחיזק את ה
אינפורמציה המודפסת בתוספות סוריות ש
מסר שם לעורכי־עתוניס ,הוגי־רעות ומדינאים
מובחרים.
,הסוד הוא שכביכול נתונה ישראל ב
מידה רבה לשלטונו של מושרד־הבטחון ,ב
ניצוחו של שמעון פרס ,וכי מנוון אותה
מרחוק ראש־הממשלה־לשעבר ,רויר בן־גור־
יון .נאמר כי ,מערכת־בטחון׳ זו היא מדינה״
בתון־סרינה ,שהיא חולשת על המדיניות,
על המדינאים ,על העתרנים ועל שרוחי־
ך,בטחון ,וני היא מתכננת בסופו של זבר
ליטול לידיה שלטון די ק ט טו רי...״
הפסוק המעניין ביותר בקטע זה הוא
המדבר על פגישותיו של אורי אבנרי ב
לונדון ובפאריס .מניין ידוע לג׳ון קימחי,
שכתב את המאמר בעצמו ,עם מי ניפגש
העורך ,ומה היה תוכן השיחות  7אורי אב־
נרי עצמו טרם הספיק לדודח על כך.
האם קיבל מר קימחי דו״ח ממישהו אחר?
האם מישהו — מבין השרותים הכפופים
למר פרם ,למשל — סרח לעקוב אחרי
פגישות העורך? האם זוהי הוצאה טובה
של כספי משלם־המיסים? ואם כן ,איך
הגיעה האינפורמציה לשבועון פרטי ,ה
משרת במיקרה את מר פרס?
* * *
בגליון זה מזכיר העורך כמה מן הפגי
שות האלה ,במידה שנגעו לבעיית אלג׳יריה.
על אחת מהן הוא מספר:
,נפגשתי' עימו פעמים רבות בשנים האח
רונות .בל פגישה כזאת היוגה חוויה .כי
האיש היה מראשי מחתרת הפל״ן בצרפת.
״היינו נפגשים בבתי־קפה קטנים בפא
ריס ,או בבתים פרטיים ,תון שמירה על
נל כללי הקונספירציה ׳שלמדתי בנעורי.
היו מקשרים ,נינויי־סחתרת ואמצעי־,זהירות.
,היינו יושבים ומשוחחים על מוראות
המלחמה — על ההשמדה ,על העינויים
הנוראים ,על ההצלחות והכשלונות .אן
מבלי לוותר על זזוש־ההומזר .בן־שיחי ידע
להעריך בריחות טובות ,ואף לספר אותן.
לא פעם ,כשראיתיו יושב מולי ,מחייך היון
שובב ,מלה על דעתי  :הרי בכל רגע
יכולים להתפרץ הנה שוסרימו מה יהיה
גורלו אז? האם יעבור את מרתפי העינו
יים ,כסו בה רבים מחבריו? אילו דברים
נוראים צפויים לצעירה התמורה ,היושבת
לידנו ,הפועלת כמקשרת?
,החווייה שנחרתה ביותר בזכרוני היתה
נסיעה לילית בפאריס .בן־שיחי נהג ברחו
בות העזובים במהירות מסחררת ,אולי כרי
להרגיע את העצבים המתסיס של איש־
המחתרת .לפתע הגיחה מכןנית מרחוב צדדי,
אף היא במהירות מופרזת .דהרנו על פניה,
כשרק מילימטרים מעטים הפרידו בינינו.
.בן־שיחי צחק .אילו היי׳נו מתנגשים ,אמר,
היינו גורמים למתזה עליז .כי כל המכונית
שלי מלאה חוברות־תעמולה מחתרתיות.
״ ...ע ת ה נפגשתי עם האיש שוב .אבל
הפעם לא היה זה בלילה ,בבית־קפה נידח,
אלא לאור היום ,בבית־קפת מהודר ,מול
התנופה הסואנת של שאנז־אליזה .איש מ
אתנו לא העיף מבטים חטופים אל מעבר
לכתפיו בהתקרבו למקום ,איש מאיתנו לא
מקר מרי פעם במבט בוחן את היושבים.
״היתה זאת הפגישה הראשונה אחרי ה־
שיחרור .יכולנו לברך זה את זה על ה
הישג ,אשר הוא תרם לו כל הרבה ,ואני
כה מעט .אולם אחרי המישפט הראשון ,ו
החיוך הראשון ,עברנו ישר לבעיות של
היום ומתר  . . .״
תוכן פגישה זו משתקף ,בין השאר ,ב
כתבתו של העורך על המחתרת שנתגלתה
השבוע באלג׳יריה .הדבר מסביר מדוע יש
בידי העולם הזה על נושא זה ,כמו על נוש
אים אחרים ,אינפורמציה שאין כידי שום
עתין ישראלי אחר.

