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 המיוחד החומר פלואוריד, מכילה פלואור ממ
 בסיוע עצמו את הוכיח ואשר בארה״ב שנתגלה
 השיניים. רקבון למניעת

 של החדישה השיניים משחת פלואור, ממ
, ״ ר ה צ י  רקבון בפני השיניים על מגינה ״

בריאותן. על ושומרת
הידועה. השיניים משחת סולידופס, יצרני *
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במדינה
)25 מעמוד (המשך
דועכות. כשהלהבות וחוזר בלהבות, ותודו

לא־ מיקרה היה האחרונה בפעם אבל
 כרגיל היתד, ובפאקיסתאן בהודו נעים.
 היו כאן גם אבל לישראל, ברח והוא אש,

 לאן לו היה ולא מיבצע־סיני, להבות
 בחייו הראשונה תפעם היתד. וזו לברוח,

המוות. על חשב שהוא
 והאל רע, דבר הן המוות על מחשבות

ולילות, ימים צם סאצי׳טאנאנד כעס. שיווא
 הוא מתוכו. הירהורי־המוות את לגרש כדי
 והתפלל קוצים, על ישן מסמרים, על ישב

 והתבונה הכוח את לי תן אלוהים. אהה,
סוד-החיים. ואת אותך להבין ;

מס על היושבים אנשים אוהב האלוהים
 ל־ נתן והוא קוצים, על וישנים מרים

את להבין והתבונה הכוח את לארקה
 לארקה הפאקיר מאמין היום סוד־תחיים.

לו יש לחיי־נצח• הדרך את מצא שהוא
 קטעי־ — בעיקר אבל מעריצים, תלמידים, י $

 אותם הגדולה, תגליתו על הודיים עיתונים
יחש לא שאנשים כדי לישראל, הביא הוא
רמאי. שהוא בו

אי הוא אבל יהודי־הונגרי. פאקיר
יהו יהודי. הוא כי רמאי, להיות יכול נו

 סתם אינו והוא רמאים, אינם כידוע, דים,
 מחזק רק וזה הונגרי, יהודי תוא יהודי.

רמאי. אינו שהוא העובדה את
 אברהם בשם בבודאפשט, נולד הוא
 גלילי, — גדולי־העולם כל וכמו קרוס,

 היה — הלפרין ורפאל פאסטר ניוטון,
 כי לאמו ניבאו והרופאים חלוש, תינוק

ספורים. ימיו
ב נשאר הוא הגדולים, כל כמו אך
לעולם, חיי־הנצח סוד את להביא כדי חיים,
 בן כשהיה אז, אבל .62 בן הוא והיום

 שבגיל- ידע לזוא כי להודו, נסע הוא ,17
קדוש. פאקיר היה הוא הקודם גול

 להודים קדוש. כמו אותו קיבלו בהודו
 בגילגול מך, היה מי להגיד מיוחד חוש יש

קדוש. כאמור היה קרום ואברהם הקודם,

קרום־דארקה פאקיר
מייד! — הנצח חיי

 במורדות הקדושים במינזרים הסתגר הוא
 הקדושים מכל ולמד ההימאלייה ופיסגות
 בג׳ונגל קיסלינג. של קים את שלימדו

ב המערביים, ההימאלייה במורדות אחד,
 בן מיוגיסט למד הוא לקאשמיר, דרכו
ה העיתונים בכל כתבו כך שנה, 300

 סוד את למד הוא כן, הודו. של אנגליים
חיי־הנצח.

 את כשרכש ואז, למד, הוא שנים ארבע
 והרוחניים, הפיזיים כוחותיו על השליטה

 ל־ תגליתו את למסור לבומביי נסע הוא
ה במשרד־הבריאות ההודי. משרד־הבריאות

ל ידעו והם מתקדמים, אנשים יש הודי
 הסכימו הם התגלית. חשיבות את העריך
אוני לבית־חולים להשגחה ייכנס שהוא

 ואז, שיטתו, את ויוכיח שנה לחצי ברסיטאי
ש כפי שנה, 25ב־ צעיר משם ייצא אם

 הזהב בספר תגליתו תירשם הבטיח, הוא
הודו. של

 ההודי משר־הבריאות מכתב קיבל הוא
 מול בבוקר בשמונה ראשון ביום להתייצב

 של עזרתו את ולקבל ביודד■,חולים שערי
 המכתב שלו. השיטה להוכחת ההודי המדע
 חתימתו עם בישראל, עכשיו בידו נימצא

בהח שהוא כך שר־הבריאות, של האישית
רמאי. אינו לט

ש- ברגע ואז, הבריאות. העיקר
ד (המשך )28 בעמו

התאבדה היא
כן  לאחר גיסתה. את השמיצה שאמה מ

ה הצעירה, גיסתה את ממוות שהצילה  בתי
 חוסרי־ריסוס, בעזרת מזל התאבדה אמין,

ילדים. ושלושה בעל אחריה השאירה

 רחל צעקה אמת!״ זה שאמרתי מה ״כל
 מול בזעם זרועותיה בשתי נופפה סוכר,

משקרת, לא ״אני אמין. מזל בתה, פני
 שקר הוצאתי לא שלי בחיים פעם אף אני!

משקרות!״ לא זקנות נשים מהפה!
רגילה היתד. היא כסיד. החווירה הבת

 גיסתה של נוכחותה אולם אמה, עם לריב
 אותה הביאה ),19( אמין בתיה הצעירה,
 את האשימה הישישה אמה כי במבוכה.

בכך בעלה, של הצעירה אחותו בתיה,
לנישואין. מחוץ שהרתה
 להגיד מעיזה את איך משקרת. לא ״אני

 מעיזה את איך אה? שקרנית, שאני עלי
 הבת בהיסטריה. לצעוק הוסיפה בכללי״

מקומה. על קפאה
 "י בתיה לצד מזל עמדה ונרגשת סמוקה

הזדונית לשמועה קורבן שהיתר, אמין,
 הגנה היא סוכר• רחל על־ידי עליה שהופצה

אמה. מפני גיסתה על
 צעקה בהריון,״ היתד, שהיא נכון לא ״זה

 המצאה הכל ״זה גיסתה, על בהצביעה הבת
 היתד, היא הפלה. שום עשתה לא היא שלך.

 את ברגל. פצע לה שהיה מפני חולים בבית־
 את אבל ממני. טוב יותר זה את יודעת

 את שונאת את רעה. אשה את שקרנית.
ככה!״ לדבר לך תתביישי כולנו.
 רחל מתפוצץ. הוויכוח היה רגע עוד
 על הכבדה ידה את להניף עמדה סוכר
 ללמדה כדי מהלומות, עליה ולהנחית בתה
 ודוברת- זקנה אם אל כך מדברים שאין
 קורבן־השמו־ תרם האחרון ברגע אבל אמת.
ומת ההולך לוויכוח חלקו את עצמו עות

 ישפוט הוא בשמיים. אלוהים ״יש להט•
 אמרר, אלוהים!״ שיש טוב צודק. מי בינינו
ובתנו מקומה, על לרגע עמדה היא בתיה.

הבית. את עזבה החלטית עה
 הבאת את עצמה! את לשרוף הולכת ״היא

 בגללך!״ יהיה וזה תמות היא בושות! עליה
 מימני כל גילתה לא האם אבל הבת, הטיחה

 ללכת כן גם יכולה את ״מצידי, התרגשות.
אמרה. עצמך!״ את ולשרוף

★ ★ ★

להתאבד!״ הולכת ״היא

 ברמי אמה בית את אמין מזל שעזבה ך*
̂  השכנים לה יעצו מונית, ועצרה לה ^

 9י עצמה את תשרוף ״היא בתיה. אחרי לרדוף
לה. אמרו צער!״ מרוב

 מונית, לקחה היא העצה. את קיבלה מזל
מושב אל המוליך הצר, הכביש על דהרה

העדה בני מרוכזים שבו רמלה, ליד מצליח,
)20( מזל האיצה מהר!״ ״סע הקראית.

 את להציל נוכל בזמן, נגיע ״אם בנהג,
הדוושה. על לחץ הנהג חייה!״
 מזל קפצה בלובנו, ומבהיק קטן בית ליד

אח שניות כעבור פנימה. פרצה מהמונית,
 הצעירה, גיסתה את כפיה על נשאה דות

 פקדה לבית־החולים,״ ״סע ).17( אמין בתיה
הנהג. על

 אסף־הרופא בית־ד,חולים של בחדר־המיון
ן ניסתה בתיה כי לקבוע התקשו לא בצריפין . 
̂  הדופי של פניהם ארשת עצמה. את להרעיל

 של שמצבה ספק מזל בלב הותירו לא אים
 בחדר־ אותה השאירה היא אנוש. גיסתה
והסתלקה. המיון

במושב. שוב היתד. היא קלה שעד, כעבור
_________________________




