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— מת רא אחד אף —
 )31 מעמוד (המשך

 היה הוא ראשון. ממבט התאהבתי
 לקח אחרת. מישהי עם ערב באותו
 אחר־כך. אותי לפגוש ובא הביתה אותה
 התארשנו, שבועות שלושה אחרי

התחתנו.״ חודשים ארבעה וכעבור
 בת- לאסתי הורים שהם בני־הזוג,

 ,13ה־ בן ולשחר 17ה־ בן לדורון ,20ה־
 המשותפים חייהם את את התחילו

 בארץ. חיו 75 עד 61 ומשנת באמריקה,
 מופעים, ומפיק אמרגן היה אברהם
 אודי, שלה, הבובה עם הופיעה, וג׳ודי

 מן מדברת (ונטרילוקוויסט, כפיתום
 את השפתיים). את להניע מבלי הבטן

 .9 בת כשהיתה גילתה זה כישרונה
 פיתום של הופעה שראתה אחרי

 עם בימה, על והופיעה בטלוויזיה,
 ילדה. בעודה בובה,

אברהם: סיפר
 המיש־ על־ידי שנעצרנו לפני שבוע

 שר־הבריאות, עם פגישה לי היתה טרה
האחרים ואת אותי קיבל הוא גור, מוטה

 בן־פו־ מרדכי חבר־הכנסת־לשעבר —
 דוד הצימחונית התנועה פעיל רת,

 שטיינ־ אלי שלי, ועורך־הרין נחום,
 לנו אמר מאוד. יפה בצורה — לאוף

 שאשתו וסיפר בעדכם', אני ׳חבר׳ה,
 היה והוא טיבעוני, מרפא אצל מטופלת

 בגלל ה׳בייגל־מאכר׳ אצל מטופל
בעיות־גב.
 המרפאים אחרינו, הזאת הרדיפה
 ממישרד־ לא לדעתי, באה, הטיבעונים,

 תל־ באיזור מרופאים אלא הבריאות,
המ מישפטיים יועצים מיני וכל אביב,

נגדנו. המישטרה את חממים
 לייבא נותן לא מישךד־הבריאות

 יש ולכן ומינרלים, ויטמינים לארץ
 והם אלה, תוספות־מזון להבריח צורך

 בקבוק מאוד. גבוהים במחירים נמכרים
 דולר, שלושה באמריקה העולה ויטמין,

 נעשה הכל דולר. 30ב־ כאן נמכר
 כל מאמירים המחירים ולכן בהסתר,

 מדי מחרים מישרד־הבריאות הזמן.
 ובבתי- בבתי־מירקחת ויטמינים פעם
 עם מיזוודה לארץ להביא כדאי טבע.

 דולר אלף להרוויח אפשר — ויטמינים
הנסיעה. את ולכסות
 טיבעוניים. מרפאים 60כ־ בארץ יש

 רפלכ־ הומיאופאתים, שונים: מסוגים
 לנו הביקוש רופאי״מחטים. סולוגים,

 נוספים. למרפאים מקום ויש עצום, הוא
 הכרה רק זה מבקשים שאנחנו מה כל

 כינוי בכל לנו שיקראו רישמית,
 יועצי־בריאות, — העולה־על־הרעת

 בפיקוח גם מעוניינים אנו יועצי״תזונה.
 ויחליט יקום אחד כל שלא — עלינו
 רוצים אנחנו טיבעוני. מרפא שהוא

 ולהרגיש נרדפים להיות לא להתמסד,
במחתרת. לעבוד נאלצים שאנו

 שאני מפני חושב, אני עלו, עליי
שרצ מפני הצימחונית, בתנועה פעיל

 בך עם השלישי, (במקום לכנסת תי
 בית־ספר מנהל שאני מפני פורת),
 קליניקה לי שיש ומפני טיבעי, לריפוי
 ואני בבית־הרופאים, העיר, במרכז

 שכור בחדר או פרטי בבית מתחבא לא
קטנה. עיר באיזו

 - ,,מהיום
דיאטה" ^

כיצד הבלתי-נמנעת. השאלה ל * *
 גופה על נושאת יועצת־תזונה זה

 ״אני ג׳ודי: עונה מיותרים, קילוגרמים
 בריא, אוכל אוכלת — בסדר מרגישה
 בשיטה מתעמלת ויטמינים. לוקחת

 להשמין לא לשמור מנסה האירובית.
 כפי רזה לא שאני נכון טוב, יותר.

 אבל הבובה. עם שהופעתי בזמן שהייתי
 בריאה הייתי ולא טוב אכלתי לא אז

היום." כמו
 מתקשרת, היא אחדות שעות כעבור

 חשבה שהיא אומרת מעט נבוך ובקול
ראשו פעם יסודית. בצורה הנושא על
 גרוע שהמצב חשבתי ״לא בחייה. נה
 את ״שקלתי אומרת, היא כך,״ כדי עד

 מיספר של תחשיב עשיתי עצמי,
 בראי, היטב הסתכלתי ביום, קלוריות
 חייבת אני — ברירה שאין והחלטתי

 מה דיאטה. — מהיום במישקל. לרדת
 העירה לא מחברותיי אחת אף לעשות.

 תמיד הן ,להיפר זה, על דבר שום לי
של מהעוגות לטעום אותי משכנעות

פע כמה בעדינות לי העיר אברהם הן.
לזה.״ התייחסתי לא אבל מים,

החי
 ן1סב איזה

היזם? שותה אתה
 מלון עובדי ביקשו טבריה ^
 משקה להם שיגיש הטבח מחברם ^
 ביקש הטבח לארוחת־הצהריים. קל

המח אבקת־זיפ. לו שיביא מהמחסנאי
 אבקת־זיפ, במקום והביא שגה סנאי

המ מעובדי 36 התוצאה: אבקת־סבון.
בקיבתם. לקו לון

★ ★ ★
המלר... לדויד שטוב מה
 כי הישראלי התיירות משרד *1 עבור שנערך סקר גילה לונדון ך•

 הממלכה מן אמידים תיירים־בכוח
 לא יקרה, ישראל כי סבורים המאוחדת

 לשתייה. ראויים אינם ומימיה בטוחה
★ ★ ★

בתיאבוז!
 המכירה בעת הוצעו, תל־אביב ן*
 אבירות, של האחרונה הפומבית ^

 טבעת השאר: בין המישטרה, שערכה
 שתי פגום: ביהלום משובצת זהב

 תרסיס ומישמש: אננס שימורי פחיות
 וחבילת שיןך מייצב חרקים: קוטל

אחת. כעכים
★ ★ ★

בבקרם ואקום
 בן תלמיד־ישיבה נעצר נתיבות ךי
 צו־ את ,17 בגיל קיבל, שלא ,29 ^

 בצה״ל, שרות־חובה לשרת הגיוס
 מן בשגגה נשמט ששמו מכיוון

 טרח לא הוא מכן ולאחר המחשב,
 הוא, מרצונו לשרות להתייצב מעולם
 שאני ידעתי ״לא שהסביר: כפי מכיוון,

 עיתונים, קורא לא אני להתייצב. צריך
 אני טלוויזיה. רואה ולא רדיו שומע לא
מס ולא ביד ספר עם הולך הזמן כל

פירסומת!" על תכל
★ ★ ★

אסזרים מישחקים
 11 בן נער נעצר תל־אביב ף
 של כשתכשיטיה זרה, בדירה ^

 כי להגנתו טען בידיו, הדירה בעלת
 שעה אותה ששיחק מכיוון לדירה נכנס

 המחבואים. במישחק חבריו עם
★ ★ ★

בכור ערבון
 מונית, צעירה הזמינה בת־ים ן*

 כי למקום־יעדה, משהגיעה נוכחה,
 את הסירה בבית, ארנקה את שכחה

 כערבון אותה השאירה מגופה, חזייתה
המונית. נהג בירי

הקור *את להשיר ביצר
 שמורות רשות הודיעה יטבתד! ך*
חש סדינים 20 הזמינה כי הטבע, ^

 החי־בר בשמורת פרישתם לשם מליים,
 וה־ הנחשים כי שיבטיח רבר המקומית,

 בתרדמת־ ישקעו לא במקום לטאות
 לקור, תגובתם שהיא שלהם, החורף

 של להנאתם ופעילים, ערים יהיו אלא
בשמורה. המבקרים

★ *

העצמי הביטחון קצץ
 שרו־ את צעיר הציע תל־אביב ף*
 עבודה, שחיפשה לצעירה תיו ^

בכל קצין־הביטחון הוא כי לה הסביר
 את להסיר ממנה ביקש מקומי, בו

 את לבדוק כדי זרועה, שעל צמיד״הזהב
 אותה שיפגיש לפני העצמי, ביטחונה

 ביקש מכן לאחר הכל־בו, מנהל עם
 לסידור מיספר דקות להמתין ממנה

שב. לא ושוב הפגישה
★ ★ ★

בשרשרת רפואה
מבית פיצויים אדם תבע חיפה ף*
ני לשם אושפז בו מקומי, חולים *•
 נפט בשלולית שהתחלק אחר תוח׳

 הניתוח שלפני מכיוון רגלו, את ושבר
וכתו במעיו שפגע בגופו, חוקן בוצע
 שהפכו לתרופות, נזקק הוא מכך צאה
לחירש. אותו
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