
ת לחברי  ביתם ובני ההסתדרו
שראל בית ולכל י

תש״! שנת תהא
עמים; ואחוות בטחו! שלום. שנת ★
מלאה: ותעסוקה עבורה שנת ★
ובחברה: במדינה ומעמדה ההסתדרות ערכי ביצור שנת ★
משקית: והתעצמות צמיחה כלכלית, יציבות שנת ★
ישראל: מתפוצות והקליטה העליה הגברת שנת ★
החברתיים: הפערים וצמצום השיוויוניות הרחבת שנת ★
 הייצוא: והגברת הייצור פריון העלאת שנת ★

כחול־לבן וצריבה

!ותחתמו תכתבו טובה לשנה

ת ההסתדרות י י י נ שראל העובדים שי ה ארץי  ב
הפועל הועד

 ח״כ קיסר ישראל
ההסתדרות של הכללי המזכיר

ח׳ ב ר רו ו ז לו ר ב ,49 א בי א ל- ת

ם: 03*243055 ,236043 טלפוני

לרזות יכול אדוד כל
 הפחיתו הזה, העול□ של השונים במדורים המופיעים אנשים מאוד הרבה
שמותיהם. את מלהזכיר מנועים שאנחנו אחרים ורבים הם, אצלנו. מישקל

דיסקרטיים. מאוד שאנחנו מפני
שחקן, למנהל־עסקים, מידה״, ״לפי — הרזייה תפריט תופרים אצלנו

 לסיגנון־ בהתאם שונה, תפריט־הרזייה אחר לכל — בעל־מיסעדה או מורה
וכו׳. לשעות־האכילה לאוכל, נותן שהוא לעדיפויות שלו, החיים

 מנסים תפריט־הרזייה למתן ומעבר ודיסקרטי, אישי הוא שלנו השרות
לאכילת־יתר. בעקיפין הקשורות מסויימות בעיות לפתור גם

 תפריט לו מתאימים אם לרעוב, מבלי לרזות, יכול אחד שכל סבורים אנו
אישי.

 קבוצות וחיזוקים, הרזייה קבוצות פותחים שוב אנו החגים אחרי מייד
 קבוצתית בדינמיקה ■עוסקים־ דיאטה מלבד בהן, איש, 12־10 בנות קטנות

זו. אינטימית בקבוצה הנוצרת
 כל לך, תעזור קבוצה אולי או לך, מתאים אישי שייעוץ לך נראה אם

לשירותך. אנחנו זהו. טלפון. אלינו להרים הוא לעשות שעליך

 ניר דליה
קל״ ״משקל

03־243055 ;03־236043

שו: נוספים לפרסים  התק
 04־674688 חיפה .02־249001 ירושלים 03־295752,03־373244 תל־אביב

קווג אוויס לסניף או אליך. ה

>11/1 5
׳ותו משתדלים אנחנו

לחש־־ן הגיעו לא הם
)30 מעמוד (המשך

 מיליונים שעשה הבלגי סימנדן,
 חייו בימי שכתב הספרים 425 עם

 מפקח־ היה מהם רבים (גיבור
 ומעשן־המיק־ קר־הרוח המישטרה

 45ל־ שתורגמו מגרה), ז׳יל טרת
 500מ־ ביותר ושנמכרו לשונות
עותקים. מיליון

 ,79 בגיל בגלות, מת, בצרפת •
 מייסד הסורי, עפלאק מישל

 ששלו־ ,הבעתי(התחייה) מיפלגת
 בסוריה גם כיום שולטות חותיה

 מצעים תחת כי אם בעיראק, וגם
נוגדים. וכמעט שונים

 כן גם נפטר, בארצות־הברית •
 מדען שוקלי, ויליאם ,79 בגיל

 שוקלי, נעוריו. את ביישה שזיקנתו
הטרנזיס את שהמציא הפיסיקאי

 זאת, המצאה בגין (ושזכה, טור
 לגזען לימים היה בפרס־נובל)

 משונות, תיאוריות שפיתח עלוב,
 מעצם נחותים השחורים פיהן שעל

 הגנטיים מרכיביהם בגלל טיבעם,
כביכול. הפגומים

 מדען של מותו היה מצער יותר •
 (חר האורניתולוג אחר: אמריקאי

ש בונד, ג׳יימם קר־הציפורים)
 יאן הסופר בשעתו, שאל, שמו את

סיפ גיבור את יצר כאשר פלמינג,
 החשאי הסוכן שלו, בונד ג׳יימס ,ר

ל בונד השם את בכך והפר ,007
 (כולל בעולם לסוחר עובר מטבע
בונד). ג׳יימס תיקי

המפציציס
והגלש

 התיאטרון האמנות, עולם ם ך
 רבים בתשמ״ט איבד ^*והמוסיקה

 הרברט נפטר 81 בגיל וטובים:
המנצח האוסטרי, פון־קאראייאן

רודנסקי
הגג על טוביה

 בארץ שהוחרם שם־עולם, בעל
 נפטר 82 ובגיל הנאצי, עברו בגלל

 גדול אוליבייה, לורנם סר
בריטניה. שחקני
המשו לעולמם, הלכו בארץ •

 מחלה אחר הורביץ, יאיר רר
 בנימין הסופר־פסל ממושכת;

אורי. אביבה והציירת תמוז
 ,84 בגיל נפטר, •בתל־אביב

 חייו שתפקיד רודנבקי, שמואל
 על בכנר החולב טוביה של זה היה
 נפטרה )85(זהה כמעט ובגיל הגג

 על שהופיעה לוביץ׳, פאני
 האחרונה חייה בשנת גם הבימה

 אלבה) ברנדה בבית האם (בתפקיד
 החלה שלה הבימתית ושהקאריירה

משנשכרה, מיקרית: בצורה
 ככתבנית לשמש המאה, בראשית
 דרכו בתחילת הבימה תיאטרון

 כי מהרה עד התברר במוסקווה,
 לוביץ׳ של כישוריה זה בשטח

 רק להדפיס ידעה (היא מוגבלים
 ביקשה היא ואז אחת) באצבע
 הבימה על מזלה את לנסות

עליה. •ונשארה

 בימת־החיים, על אחר, שחקן •
 היה ,79 בגיל השנה, לעולמו שהלך
היהו המדל גרינשפאן, האנק

 טדי עם שיחד מלאס־וגאס, די
התע מייסד שווימר, ואל קולק
 במילחמת־ ,הבריח האווירית, שייה

 של אדירות כמויות העצמאות,
שלו כולל ארצה, אמצעי־לחימה

 (מפציצי סשפפיס מיבצרים שה
 ממכסיקו, ארצה שבדרכם ),17בי־

 מארצות־הברית הוברחו שאליה
 התיכון, למיזרח נשק יצוא שאסרה
 דמשק על פצצות מיספר הטילו

וקאהיר.
 אריה גם לתש״ן הגיע לא •

במכ חיל שעשה האיש דולצ׳ין,
ההס וכיו״ר (כיצרן־צינורות סיקו

 צעיר בגיל במקום הציונית תדרות
 ול־ לשר היה ארצה ומשעלה מאוד)

היהודית. הסוכנות יו״ר
האח בימים שנפטרו ושניים •
 אירווינג היו תשמ״ט של רונים

 יותר, או פחות שהיה, מי ברלין,
שנפ אמריקה, של הלאומי המלחין

.101 בגיל בשנתו, בניו־יורק, טר
משמו ואחד רוסיה יליד ברלין,

חד חיים שחיפש חזן של ילדיו נת
 של המלחין הוא לים, מעבר שים

 הכמ־ ,אמריקה את ברך אלוהים,
ולמ אמריקה של 2 מס' עט־הימנון

 תווים כתב או קרא שבקושי רות
 הארוכים, חייו משך ברלין, הלחין
ומנגינות, פיזמונים שירים, 1,500

תדהר
ש □ במישטרת בל ל׳ ש ח י

 ו־ מחזמרים 19 של אלה את כולל
 אוקלי. אנז׳ (ביניהם: סרטים 18

 ללהיטי־ היו שרובם אשודלפידות)
קופה.

י שנ ה  הארץ: מוותיקי היה •
 פולין יליד בן־ישראל, שלמה

 סלל ,18 בגיל ארצה שעלה
 אבנים חצב ביצות, ייבש כבישים,

 הבלש, ספריית את ייסד 22 ובגיל
ה שגיבורן חוברות־מתח סידרת
 דויד (האמיתי) הבלש היה ראשי

 ירושלמי קצין־מישטרה תידהר,
הראשונות. המנדט שנות של

 זרמה שדיו״הדפוס בן־ישראל,
 בסידרת הסתפק לא בעורקיו
 העיתון מייסדי בין והיה הבלש,

התח החשיפות, עיתון המיוחד,
 ארץ־ישראל של והרכילויות קירים

 מצליח מחזה חיבר ואף הקטנה
 ומשנתקע, יחיא) האמיץ (הנפיר

 בעת מילחמת־העולם, בראשית
 בארצות־הברית מסע־השתלמות,

 כוחו את שם לנסות והחליט
 עד בן־ישראל היה בתיקשורת,

 המיזרח לעינייני לפרשן מהרה
 ב1ל1 בוסטון ביומון התיכון

היוקרתי.
 שבועיים בן־ישראל, ומשנפטר

 ,81 בגיל תש״ן, השגה ראש לפני
 ארצה עצמותיו את להעלות ביקש

בישראל. ולהקבר
 בשבוע קויימה האחרונה בקשתו

תשמ״ט. של האחרון
2717 הזה העולם 4 0




