
חאלד ליילה חוטפת־מטום
ו בהרמון חיות לא כבר .אנחנו

 בריא להיות ושכדי ללב, מסוכן לבריאות,
דיאטה. על לשמור יש

 פשוטה דם שבבדיקת יודע רופא כל
 שבדם, הכולסטרול כמות את להקבוע ניתן

 ול־ לדיאטה זקוק האדם אם לקבוע ולפיה
לרזות. כדי תרופות
 כי המדע אנשי גילו לאחרונה רק אולם

 ב־ מדענים לבריאות. טובה דיאטה כל לא
יש כי ממושך במחקר גילו ארצות־הברית

 בלתי־ שומן סוגי מחמישה פחות לא נם
 לבריאות, להזיק העלולים בדם נורמליים

מהם. אחד רק הוא שהכולסטרול
 כי לקבוע די לא מחלות־לב למנוע כדי
 רבה היא אדם של בדמו השומן כמות
 שומן סוג איזה לקבוע גם צריך מדי.

בדם. מופרזות בכמויות נמצא
 הוכיחה הסטטיסטיקה בישראל? מתי

 לסבול סיכוייו ומעלה 20 מגיל אדם כל כי
 לחמש. אחת הם 60 גיל עד לב ממחלת
 להפחית מועילה אינה בלבד דיאטה שמירת

זה. סיכוי
 מכון הוציא החדשות התגליות בעקבות

 לרופאים, חדשות הוראות האמריקאי הלב
מע בבדיקות לקבוע מעתה יצטרכו לפיהם

 בגופו מצוי עודף שומן סוג איזה בדה
 ההרזיה דיאטת את להתאים החולה, של

זה. שומן סוג לפי והתרופות
 להפחית ניתן כי הוכיחו שנערכו ניסויים
מצלי אם בדם, השומן כמות את במהירות

 יותר העודף. השומן סוג את לקבוע חים
ל המסוכנים שומן סוגי ישנם — מזאת

ש הרזיה דיאטת מאחרים. יותר בריאות
 עלולה העודף, השומן לסוג מותאמת אינה

להועיל. מאשר יותר להזיק
 היא בלבד. אמריקאית בעייה אינה הבעייה

 עד יעברו שנים כמה בישראל. גם קיימת
 הדיאטות את יקבעו ישראל רופאי שגם
 התגליות לפי שלהם, לחולים מכתיבים שהם

החדשות? המדעיות

ארה״ב
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ווקר קליפורד של
מהעיר טקסאני ווקר, לקליפורד כשמלאו

ח העולם 1701 הז

 חובתו את למלא רצה שנה, 21 אוסטין,
 למארינס, להתגייס האמריקאי, העם למען
 הוייט־ אנשי את ולהרוג לוייט־נאם לטוס
קונג.

 הרפואיות בבדיקות אחת. צרה רק היתד,
 הדרישות את תואם כבלתי כושרו התגלה

 לקליפורד אמרו האמריקאי. הנחתים חיל של
 ושהנחתים בטקסאס להשאר יכול שהוא

בלעדיו. בוייט־נאם יתסדרו
 ווקר קליפורד את העליב לא דבר שום

לשל להוכיח החליט הוא זו. מדחיה יותר
 טועים. הם כי האמריקאי הצבא טונות

הנח חיל של מדים בכספו רכש קליפורד
 בסאיגון לח־יאט־נאם. טיסה כרטיס קנה תים,
 במשרדי התיצב הנחתים, מדי את לבש

 לו. אבדה שיחידתו כחייל האמריקאי הצבא
 מזוייף, — התייצבות צו הציג אף כהוכחה
כמובן.

 .1968ב״ אירע זה כל פרטית. מלחמה
 נשלח לוחמת, חדשה, ליחידה הוצב ווקר
 איש אימונים. כל שעבר מבלי החזית לקוי

 נכלל אינו כי שנתיים במשך הבחין לא
 החייל היה הוא המגוייסים. ברשימת כלל

 כיון משכורת, קיבל שלא היחיד האמריקאי
 לא הוא אבל ברשימה. נכלל לא ששמו

 ללחום העיקר כספו. על והתקיים התלונן
בוייאט־קונג.

 במהלך פעמים שלוש נפצע קליפורד
בשלי כשנפצע רק השתתף. בהם הקרבות

 לבדוק האמריקאי הצבא שלטונות החלו שית
 הוחזר הוא משכורת, מקבל אינו מדוע

 ביזמתו לחם כי גילו שם לארצות־הברית
הפרטית.

 לדין. ווקר קליפורד הועמד שבוע לפני
 רשות ללא ושימוש כאחר התחזות האשמה:

האמריקאים. המארינס במדי

 הקופים״ ״משפט גיבור
אחי חוזי שגה 45 ל

 בפני לאחרונה נאם סקופס ג׳והן כאשר
 הוא ארצות־הברית, טנסי, במדינת תלמידים
ה את לעזוב שנאלץ כאלו, בצרות הסתבך
 שנה. 45 למשך מדינה

חזר. הוא השבוע
 במשפט הנאשם היה ,70 בן כיום סקופס,

)12 בעמוד (המשך
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 הכובשים רח׳ כרמל״ ״רחבת
הפסח לחג הצגות דוח

 הצגות, 2 ,16.4 חמישי יום
 הצגות, 2 ,17.4 ששי יום

 הצגות, 2 ,18.4 מוצ״ש
 הצגות, 2 ,19.4 א׳ יום
 20.4 פסח, ערב ב' יום
21.4 דפסח, א׳ ג׳ יום

8.30—4.30־1
2.30-11.00-1

9.15—6.45־1
8.30—4.30־1

12.30—10.00־1
6.45—9.15

 8.30—4.30—11.00־1 הצגות, 3 ,22.4 חו״מ ד׳ יום
8.30—4.30—11.00־1 הצגות, 3 ,23.4 חו״מ ה׳ יום

•¥־• •¥- *
 !אפשריות! בלתי משימות

 אריות, ליצנים, לוליינים, אקרובטים,
ם, דובים, נמרים, עוד... יונים סוסי ו

* * *
סים  615566 טלפון 83 אלנבי ״כנף״ כרטי

והסביבה. בתל־אביב המשרדים ובכל
¥ ¥ *

 לקבל הנחה תלושי מיוחדת. הנחה ״גחלת״ לחושכי
 91 אלנגי וב״גחלת״ העירונית המודיעין בלשכות

תל־אביב.
¥ ¥ ¥

 בקורים לשם לפנות מתבקשים וארגונים מוסדות
 25 מונטיפיורי רח׳ ת״א, הקרקס למשרד קבוצתיים

.625656 טלפון
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