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שך ד (המ מו ע )31 מ
לק בכישרונו להבחין החל הוריו, גירושי

 בקיבוץ גדל הוא אחרים. של מחשבות רוא
 בצנחנים שידת בחו״ל, אחר־כך למד חצור,

ירו באמור נלחם ששת־הימים ובמלחמת
 סריגים בחברת יצוא מנהל היה הוא שלים.

 המיוחדות, תכונותיו את להפוך שהחליט עד
 פרטיים, בבתים וחוגים חברים שיעשע בהן

להצגת־ראווה.
 הופעות לסיבוב לצאת עומד הוא בקרוב

 הזמנה גם לו ממתינה שם בארצות־הברית,
 הרוצה ארצות־הברית, של הצי ממיפקדת

 עצמו הוא המיוחדות. בתכונותיו להיעזר
 את מפעיל שהוא פעם בכל ונהנה משועשע
 ״לא שלו. מובנת והבלתי הניסתרת האנרגיה

מד לבדיקת עצמי את למסור רוצה הייתי
 אדם להיות רוצה ״אני אומר. הוא ענים,״
 לשם רק בתכונותי משתמש אני חופשי.

אח למטרות לנצלן שירצו ברגע שעשוע.
חופשי.״ אדם להיות אוכל לא שוב רות,

היבואןס
מרחובות

 זרח מאז חודשים שישה רק כרו **
 וכוכב בישראל גלר אורי של כוכבו <,

 איתן זהו בישראל. התגלה נוסף טלפאטיה
 לבעיות מומחה רחובות, יליד ),41( אילון
 חוד הכנסה בעל איש־עסקים ויבוא, יצוא
•י ! נכבדה. שית .1111])

 אחרים של מחשבות לקרוא תכונתו את
ש הבחין הוא בנשואיו. אילון איתן גילה
 חיי אשתו. מחשבות את לקרוא מצליח הוא

הח נשואיו לגיהינום. הפכו שלו המשפחה
ה אחרי גם אבל שנים. שלוש מעמד זיקו

 משמעות זו לתכונתו איתן ייחס לא גירושין
מיוחדת.

כ לפני רק אליו באה הגדולה התגלית
 מספר, הוא אחד,״ ״ערב חודשים. שלושה

 מונח שלידי הבחנתי לישון, ״כשהלכתי
 וחזרתי לשרותים כשקמתי טופאז. הספר

 שישנתי, שעה שבעצם, הבחנתי לישון,
 חולם. שאני חשבתי הספר. כל את קראתי
 היה הוא בספר. ודיפדפתי האור את פתחתי

 להבין התחלתי קראתיו. כאילו לי מוכר
משהו.״ בי שיש

 איתן כתב במשרדו, קצר, זמן כעבור
מו שהיתר. מכתבים לערימת תשובה מכתבי

 הסתבר מכתבים, כתריסר אחרי לפניו. נחת
 מעטפתו שאת מכתב על גם ענה כי לו
 כשקרא רק כלל. קרא לא ואותו פתח לא
 ענה כי לו הסתבר יותר מאוחר המכתב את

מ אחד אותו. קרא כאילו לפרטיו, עליו
 איתן את שיכנע למיקרה, עד שהיה חבריו,

 את להציג כדי קהל בפני בהופעות להתחיל
שלו. הטלפאטיה כשרונות

מזועזע, קהלס
וספקני נדהם

תה ד ^  איתן שני. לטלפאט ישראל זכ
 מאורי פחות לא להדהים מצליח אילון ^
 הפארא־פסיכולוגית פעילותם כשתחומי גלר,

לב צופים משלושה מבקש הוא דומים. די
 לזכור הטלפונים, בספר מסויים במנוי חור
ה בספר העמוד ומספר מספרו שמו, את

 את שם כשהוא המנוי. רשום בו טלפונים
מצ השלושה, של ראשיהם על ידיו כפות

ה והתנועות התיש זקן בעל איתן ליח
 את הטלפון, מיספר את לגלות עצבניות

 הוא בו הטלפונים בספר העמוד מיספר
המנוי. של משפחתו שם את וגם רשום

 נרשם שיראה, מבלי גבו, כשמאחורי
 בעזרת איתן צורב הלוח, על מסמים מיספר
כש לפניו. הפרוש בעיתון חורים סיגריה
 ספרות בו נחרכות ובוער, מתלקח העיתון

מ הלוח על הרשומות הספרות אותן —
ש בחורה לידי חום מקרין הוא אחוריו.
 פותחת וכשהיא הבמה, על לעלות התנדבה

 לתהדמתה, בהן, מגלה היא ידיה, כפות את
בו סיגריה על־ידי כאילו שנגרמו כוויות
ערת.

 אילון, איתן גם מצליח גלר, אורי כמו
 את להשאיר הופעה, של שעתיים בתום
 כשתבו־ וספקני, מזועזע נדהם, צופיו קהל
 שתפסו למה להאמין לו מניחה אינה נתו

חושיו.
 אילון יאיתן גלר אורי שבעקבות יתכן

 בישראל. נוספים טלפאטים ויופיעו יצוצו
 היא שהטלפאטיה ברור, עתה כבר אבל

באזר שדבקה האחרונה החברתית האופנה
 הספי־ של מקומן את תפסה ישראל, חי

 נפוצים כה שהיו והאסטרולוגיה ריטואליזם
האחרונות. בשנים ישראל אזרחי בין

ה1ה ם העוו!
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 ״.1720 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את

ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין
:מאוזן

הר )5 אור. עוצמת למדידת מכשיר )1
 בעל צרפתי, ורופא תיאולוג חוקר, )7 בץ!!
 הפרש. ריק, חלל )11 לספרות. נובל פרס

 )16 צער. כאב, )15 האלחוט. ממציא )12
 במזרח מדינה )18 האדם. של הטוב ידידו

 ומבריק. מלוטש )21 זבל. )19 הרחוק.
 תסס. קצף, העלה )24 חיוב. מילת )23
 )31 אודיל. טיפש, )29 צאן. גבינת )26

יהו אחרי הראשון השופט )32 התכופף.
בחש מונח )36 נוצרי. דת איש )35 שע.
 תל )39 הראשון. בגלגולו חי דו )38 מל.

 אביון. עני, )41 לנוזלים. מידה )40 חרבות.
 )44 רמס. דרס, )43 ממקומו. זז )42

 )49 מבלבל. )45 וייסנאמי. דרום גנרל
 וכבד מטומטם לאדם כינוי )51 הגיע.

 קרתגו, של הצבאי מפקדה )53 תנועה.
 חרב, )57 מם. )55 לפנה״ס. 247 נולד
 משפחתו שם )59 י׳). (תענית לחות חסר

 הנשיא אשת )61 ידין. יגאל של הקודם
בה )65 בוז. לעג, )64 קלף. )62 ויצמן.

הרפור תנועת מחולל )66 יחד. רועות מות
 הצרפתית המחתרת )70 כפן. )68 מציה.

 הקדש )73 ריקוד. )71 בנאצים. שלחמה
 פרוסה. )76 חגיגית. הכרזה )75 מוסלמי.

התיכון. בים אי )77

:מאונך
כבה. )2 העתיקה. במצרים כהנים עיר )1

 גבוה, )4 ארטה. דל בקומדיה מוקיון )3
 מגמה, )6 הפה. דרך מזון פליטת )5 נישא.

 הארץ. בדרום קיבוץ )8 דורון. )7 צד.
 יורה קשת, )10 דקה. לבהמה כולל שם )9

 ליצלן רחמנא )13 י״ב) ט״ז, (איוב חצים
 מרחץ. בית עובד )17 דגל. )14 (ר״ת).

העצ תורת )20 (ר״ת). מרובע דצימסר )19
 תם, ).24 (ר״ת). עולם לזכר )22 בים.

ב שהתפרסם צרפתי דוכס )25 נסתיים.
רשות. )28 קשה. שאינו )27 אמרותיו.

המונגולים. בממלכת העליון השליט )29
 נמצא. )34 בקשה. מילת )33 לאום. )30
.ש משום )35 . .ש מפני . .  רענן, )37 .

 )44 ט״ו). י״א, (דברים מרעה )39 חדש.
ב עליון שופט )45 וייטנאם. של שכנתה
 עיר )47 בקשה. מילת )46 ישראל. מדינת
 חימה, )48 אסואן. מול עתיקה, מצרית

 )52 הסעודית. ערב ממלכי )50 חרי־אף.
 הנביא. שמואל אם )53 הצדיקים. של מספרם

 )58 לעצמי. אלי, )56 במזוודה. האיש .54
 עוזרת חרשת, אמריקאית סופרת )60 טבור.

 הקצעת )63 נורווגיה. ממלכי )62 ואילמת.
 של ודוקרני חד אבר )65 לבנין. אבנים
 עיר )69 שר. )67 תנאי. מילת )66 חרק.
 צאן. )71 שאלה. מילת )70 בקווקז. נפט
רצועה. )74 נכרי. )72

שבץ 1720 ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור חילוק, כפל, פעולות של
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ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כספי פרס יוגרל נכונה הפותרים בין
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 השויצרי הקרם
 להרחקת הנודע
 דפילן מיותר. שיער
 שורשי על פועל

 מחליש השיער,
 ולכן צמיחתם

 לזמן פעולתו
 מכל יותר ארוך

משחה.
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טי הקרם  הקוסמ

 העדין הריח בעל
 .שיער להסרת
ך ר ד ת ב י ש נ  ה

 ללא פציעות, ללא
 בצורה כאב,

 ונעימה. היגיינית
 לך מותיר דפילן

 רך חלק עור
 כקטיפה.

 גם והוכחי נסי
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