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טלי המינ״לצח!
הנחת עד צרות הרבה כד כל

 בשבוע וקרבה. הולכת הגדולה השעה
 רושם לי ויש אריק, של הבר־סצווה הבא

האחרו השבת את בילה הילד הכל. שנספיק
 אישיות שלנו, ידיד אחד. רב של בביתו נה

 היהודי מההווי לטובה והתרשם משקל, בעלת
 לבית־ הולן הוא אחרי־הצהרים יום כל שם.

 של המלמדים שני לו מחכים שם הכנסת,
 תוזפטרה את אותו מלמד אחד השכונה.

הדרשה. את והשני
 השיעור אחרי אותו שאלתי היה?״ ״איך

ענה. נורמלי,״ לא ״בידור הראשון.

שאלתי. לא יותר
 ומוצלחת. טובה בשעה מצאנו, אולם גם

 נסיעה שעתיים רק רחוק. כן כל לא ואפילו
 האולם היה זה ביותר. הקרוב ממקום־הישוב

 היום תפוסים האחרים כל פנוי. שהיה היחידי
מראש. חודשים שלושה
 המחיר את שם הורדנו מייגע מיקוח לאחר

 זה שעל התברר ואז לנפש, לירות לעשר
 בכלל נחשוב לא ״בואי מיסים. מוטלים עוד
 תהיה שלא ״או בעלי, לי אמר הכסף״. על

מוז מאות חמש עם להגיד, קל בר־מצווה.״

 שטרות, מיקדמה, רוצה האולם בעל מנים.
 כדי המוזמנים, בין האשכנזים מספר ואת

ראשו לסנה להכין פיש גפילטע כמה שידע
נה.

¥
 לבר־ שימלה לי לתפור כדי לתופרת,

קני כבר בד אבל הגעתי, לא עדיין מצווה,
 לציפוי חדש בד זה אם שאל אריק תי.

ילדים. תגדל לך הכורסאות.
אנח כאילו נראה כן, אם השמלה, מלבד

 לא אם ונפש, בלב הגדול לרגע מוכנים נו
 הסבתא אחת. בעייה עוד רק נותרה בכיס.
הל הכיפה את בטקס יחבוש שאריק רוצה
 רוצה הוא אבל במתנה, לו קנתה שהיא בנה

 ירצה אס כל־כך. תבלוט שלא שחורה, כיפה
 רוני הזה. הסיכסון את גם נפתור השם

כובע־גרב. מציעה

!וימה אין
הטובה
ביותר

בעול□
■ בולו ר. ■ז

לורנ\ שאוב

תר1בי הכדאי׳
ת11!7ל

מרכזי" ב״סלח
ו1די׳/ר1-1-יבידנ״^ור ̂׳

כזי # □לון ר מ
טלויזיה כביסה•מקלט• מכונות

 אל־על בית ,32 בן־יהודה דתי ,3י3תל־א
חינם חניה 56671 ,56512 טל.

הופיע! הופיע!
של ו מס׳ גליון

¥
¥
¥
¥
¥
¥

 ענק אסטרולוגי מוסף
 את היתר בין כולל

1970 לשנת שלך ההורוסקופ

ל״י .ו50 המחיר בקיוסקים להשיג
ר------------------- ו ז ---------------------ושלח ג

 אחרים׳ ״עולמות מערכת לכבוד
תל-אביב ,2 קק״ל שדרות

 12ל- מינוי עבור בצ׳ק/המחאת-דאר, ל״י 15 מצרף הנני □
אחרים״ ״עולמות של חוברות

 חוברת עבור בצ׳ק/המחאת-דאר ל״י 1.50 מצרף הנני □
אחרים״. ״עולמות של אחת

.............................................................:שם

כתובת:

 התוכן: מן
 רפאים רוחות

 הוכחה קיימת האם
 נשמות? לגלגול
 ושמה — הדעת גניבת

 ספיריטואליזם
 הפאראפסיכולוגיה חקר

 של העל־חושי עולמם
חולי־הרוח
פעמיים טבעה הטיטאניק

ס ל ו ו ו ד ת ו ה של המנויים תעריפוו
17.12.69

שנה לחצי לשנה
בלירות בלירות

30 58 בארץ המצוי דמי •

35 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לבל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לבל •

57 210 ולקנרה לארצות־הברית •

ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
62 120 תאילנד השנהב, חוף
72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרום־־אפריקה, •
77 150 פנמה למקסיקו, •

82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו״זילנר לאוסטרליה •

1־7


