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)המשך מעמוד ( 15
גיש שיש עוד מישהו שמוכן לטפל בהם,״
מסביר ליבוביץ׳ את שאיפתו האחרונה
להביא /י!וג קשישים בני  100ומעקה.
״אמנם בינתיים ענתה למודעה שפורסמה
בעיתונות רק קשישה אחת בת  105מחדרה,
אך אני מקווה שבמשך הזמן יתווספו עוד.״
כ ר ט י ס ל ר א ש ״ ה ע י ר  .כשיתרחב המו
עדון ,יש בדעתו של ליבוביץ׳ לפנות לראשי
הערים — רובם ידידיו מאותם־הימים —
לבקש מהם לקבל תחת חסותם את מועדוני
לערוך להם
הקשישים שיקימו בעריהם,
התרבות
ובמוסדות
סיורים במוזיאונים
שבתחום שלטונם.
לאותם ראשי הערים שיעזר במבצע,
מבטיח ליבוביץ׳ שכר נאות :כאשר יגיעו
לגיל  ,65יזכו אוטומאטית בקבלת כרטיס
כחבר־כבוד־במועדון־ד,קשישים.

יוסף ורט
מבריא

חדישות,

בשיטות

במקרים

שהטיפול הרפואי הקונבנציונלי אינו
כגון :

מועיל,

כאבי

נדודי-

ראש,

שינה ,אסתמה ,גמגום ,תופעות רב־
אלרגיות

מטיות,

מחלות

ושיתוק.

עור ,התמכרויות ,מרזה ומחזק חל
קי גוף אדם .סילוק ריח זיעה.
תמיד

תל־אביב ,שדרות עמנואל ) 28פינת

משפט

ארלוזורוב( ,טלפון .44321

ה עי קר ה ב רי או ת

קביעת פגישות 16.00— 14.00 :
להשיג רק בבתי אופנה מובחרים
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 ■ 1ל א ד רי כ לו ת
ולדקורציה פנימית
■ ט כ נ א ו ת רדיו
הנחות לחיילים * תעודות למסיימים
מחזורים חדשים מתחילים השבוע

ומכיה

לא רוצה בשום־אחדת[

בי ט לננקצועות □נגייס ואנמותיים
רת'<.ה^הי 93
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בשעות הצהריים הגיע שאול נקר )(27
לתל־אביב ,עם נוסעי המונית שלו ,מירו
שלים .הוא הוריד את הנוסעים ,ומכיון
שהיה רעב לקח עמו את ידידו ויחד נסעו
ליפו לחפש מסעדה טובה.
מ! ו י ד מופרז .באחת הסמטאות מצאו
מסעדה מזרחית .הם החנו את המונית,
נכנסו והזמינו ארוחת צהריים.
לאחר שהטיבו ליבם בשתי מנות חומים,
ארבע פיתות ,שישליק' ושני בקבוקי בי
רה ,קראו למלצר וביקשו לקבל את החש־
בון.
״תשע לירות שישים,״ הודיע להם המלצר
לאחר שסיכם את החשבון .השניים'התמר
מרו .כנהגי מוניות הירבו לאכול במסעדות
מזרחיות ,והמחיר שדרש מהם המלצר נראה
מופרז ביותר.
כשהחל הוויכוח ביניהם למלצר לקבל מינד
דים קולניים ביותר ,הגיעה בריצה גם בע
לת המסעדה ,אשר גם לה הסבירו שני הנ
הגים כי הם מוכנים לשלם אך לא את
המחיר המופרז שנדרש מהם.
״אל תעשו צעקות כאן,״ התרתחה לבסוף
בעלת המקום .״אתם רוצים לשלם — של
מו .אם לא — לכו לשלום ולבריאות!״
השניים קבלו את עצתה ,הסתלקו מהמקום.
גילתה בעלת־
אולם ימיר לאחר צאתם
המסעדה שוטר שישב בין הסועדים ,אשר
המונית
את מספר
הספיק אף לרשום
המתרחקת.
כשהובאו השבוע
ארוחה כחינם.
השנים בפני שופט־השלום יוסף קירטוני,
היתד ,האשמה שיוחסה להם ״השגת אשראי
על־ידי מעשה הונאה תוך התחייבות בחוב.״
אולם שופט־השלום לא היה תמים דעים
עם התביעה .״לא הוכח כי הנאשמים ,א
התכוונו לשלם כשנכנסו לאכול״ כתב
בפסק דינו .״הם היו מוכנים לשלס אבל
לא את המחיר שנראה להם מופרז .מה עוד,
שגם בעלת הבית פטרה אותם באומרה ׳לכו
לשלום ולבריאות׳.״ הוא זיכה את השניים,
לא חייבם לשלם אף את המחיר אותו היו
מוכנים לשלם.

|  1 1־ | !  114111שטסה במיוחד
 1 1 / 1 1 1 □ 11לטקס החתונה,
ל־דיה לחופה ,לבושה בלבן ופרוות

החי

ס קופה של שרצים :בשדרות ,אח 
רי שנפתחו במשטרה  40תיקים פלילים
נגד ילד עבריין בן עשר ,פרץ הוא כנקמה
לביתו של הסמל הממונה על משטרת־
האיזור ,גנב קופת חסכון.

• ״שמונה בעקבות אחד״ :ב
ירושלים ,בעת הופעתה של להקת הטילים,
עלה צופה על הבמה ,החל לרקוד טוויסט
פרוע ,והיה צורך בשמונה שוטרים כדי
להרחיקו מהמקום.
• טבע שבזה ד׳ באשדוד ,הצליחו
פועלים ,אחרי מאמץ ממושך ,ללכוד לטאה
נדירה באורך של יותרי׳יממטר ,שיחרתה
מיד על־פי בקשת החברה להגנת הטבע.
 9פ ר ו ו ר ב ו  :בחיפה ,מצאה אשד ,אח
בעלה שזנח אותה עם שמונה ילדים ,גילתה
שהוליד בינתיים עוד עשרים ,תבעה ממנו
מזונות.

אל תדחק את רוכב
האו13״ם מן הכביש!

 9חתול על עמוד־חשמל לוהט:
כבד את זכותו
להשתמש בדרך

המועצה הלאומית למניעת תאונות

1€

* * בקרי האמנות לא הוזמנו השבוע
למופעו המיוחד של הפנטומימאי שייקה
אופיר .הס מוזמנים רק לפרמיירות .אבל
האולם ,ברבנות הראשית ,רחש ידידים ,חב־

בחרב־לאת ,עמק־חפר ,נתקע חתול על קצה
עמוד־חשמל ,לא הצליח לרדת ,הורד על־ידי
מכבי־האש ,אחרי שניתקו את זרם החשמל
בכל האזור.
 9האשליה הגדולה :בירושלים,
הודבקו מודעות שהכריזו על הופעת מילו
הקוסם ,הבטיחו שהתכנית תכלול אילוזיה,
טלביזיה וטלפאתיה•
• המתנדבים כעם :באשקלון ,הת 
נדב אזרח להשתתף במיסדר זיהוי ,נעצר
ונכלא מאחר והמתלונן טען כי הוא האיש
שד,יכהו ,שוחרר רק כעבור יממה לאחר
שהוכיח אליבי.

״מר אופיר  :האם אתה מסכים עם
חאימרח ,מצא אשה  -מצא טוכ׳ז״

