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חשמליות פלא ות מכו
 חלקי מכל שומן עודפי מסלקות •

והפנים. הגוף
והירכים. המתנים היקף מצמצמות •
 הדם מחזור את מפעילות •

ועלומים. מרץ ומעוררות
 רפואות: לרא דיאטות: ללא
מסנ׳ים: ללא תרגילים: ללא
ת ח ת ת אי פו ר ה דו שג ה ה ר עו מ

ן ״0111 ״טרקלי
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23104 טלפון ,5 ריינס רחוב תל־אביב,

בר־מסעדהרוקי
 3 אלנכי רחום אפים, תל

23752 טלפון
איטלקיים-מוסיקה מאכלים

תל־אביב המשרד:
81674 סל. — 41 הקישון רה׳

ס 955 תשבץ *דירות עשו נו
ל בית־חרושת .1 :מאוזן

 .8 : ספרים הוצאת .4 ; סיגריות
 ; מים חיית .10 : האמיץ החייל

 : דויד של נכדו .13 :בלבד .12
 שחילק הקופאי .17 ; גב .16

תמרוק .19 ;במעברות כסף
 ; צבאית מערכה .20 :חנכ״י

 .23 התחלה: ללא דו״ח .21
.״  רא־ פרבר .24 : !״ ושלום .

ה .27 :ישן .26 :שון־לציוני
 על- .29 ; בשבט המפורסם יום

 :מאד רציני מאמר .31 ;מנת
 הילדים: על למדי שנוא ירק .33
תעו חברת .36 : רב רבנו, .35
 קצין .39 :זאת בצורה .38 ; פה

 41 ; כזה קצין הוא דרגה נמוך
 ה־ כינוי .43 ; המינים משבעת

יש פרי .44 ;חבריו בפי אצ״ל
סובטרופי. ראלי,

 .2 : הכל למרות .1 : מאונך
מרכזי איש .3 :אנגלית אות

 הסתדרות של הפועל הוועד של
ומזו תורה ספרי .5 ; העובדים

כ נשפך הוא לפעמים .6 : זות
בעב אבל קרנטינה, .7 : מים
 מכבי־ קיימים בגללה .8 : רית
תנו של הרוחני אביה .9 : אש
 בהנהלת צד .11 ;חירות עת

 בן .15 :נח בן .14 ;חשבונות
 :הרוח עם קשור .18 :יהודה

ה עיר .22 פלדה; קובעי .20
 ערך אין בלעדיו .23 ; שוטים

 הנכונה השיטה .25 ; למחט רב
 .28 ; ממשלתיים עסקים לקבלת
 כיוון .30 ;נכבד יהודי מקצוע

 .31 ; המדינה תושבי לרוב אילת
 .34 ;קריאה מלת .32 ;אדון

ר ממנו התעשרו נטוש כשהיה
 .37 ;צפון ממלכת .36 : בים

 .40 : הלוואה לקבל קשה בלעדיו
 די־ קול .42 : בשבט ט״ו מצוות
געיד״

ספרים
מקור

ק לי א ק עד פי שו ר ה חו ש ה
ההמופשל הפרגוד ליד מ ל ש ;שטיין (
 אדם של סיפורו הוא עמודים) 175 ;נגוהות

 אלא בספיריטואליזם, מאמין רק לא אשר
 זאת אמונה בהפצת חייו ייעוד את גם רואה

בישראל.
 אמונה, קטני של אוזניהם את לשבר כדי
 אשר שהיו, במעשים כל קודם הספר גדוש
: פעיל חלק הרוחות לקחו בהן
 במשטרת לשעבר חוקר שקדי, נחמן •

 לגשת מרוח הוראה אחד יום קיבל המנדאט,
ל ממנו ולדרוש בתל־אביב מסויים לאדם

 יורשו לידי לעצמו שהפקיע רכוש העביר
 הזר האדם אל ניגש הוא הרוח. של החוקי

 במעשה הודה והאיש בשמו, קראה שהרוח
 בחלומו הרוח הופיעה אליו גם כי סיפר ואף
הגדלה. השבת את לתבוע מנת על

ש ליאשינסקי, התל־אביבי המהנדס •
 לבנות־טובים חומרית עזרה לעתים הגיש

 דפיקות בשבת אחד יום שמע שהתרוששו,
 חיכה לא איש אך הדלת, בפעמון וצילצולים

 שכבה בו לבית־החולים מיהר הוא בחוץ.
 ונוכח בה, שתמך הנשים אחת דווי ערש על
 בהם הרגעים באותם ממש גוססת היא כי

מיטתה. אל זאת מסתורית בדרך נקרא
ב אירע ביותר החותך המופת אך •

 קצין בהרב, משה השחרור. מלחמת תקופת
 בצהלה, הקצינים בשיכון כיום הגר צה״ל
 צבא יחידת נכנעה אחד יום כי למחבר סיפר

 שלחיילי לאחר צה״ל, בפני בנגב סודאנית
 עומדים מולם כי נדמה היה המצרי הצבא

 נבראו. ולא היו שלא ועצומים, רבים גדודים
״תו הספר, מסכם ספירוטואלית,״ ״מבחינה

ייתכנו.״ אלה פעות
עמו רוב לרוחות. אותות־־הצטיינות

 שטיין, של האישי לסיפורו מוקדשים הספר די
ה על משהו גם מתוכו ללמוד אפשר אך

 למשל, כך, הרוחות. בעולם הנהוגים סדרים
 האמת ״שבעולם המאלפת העובדה בו כלולה
זכו בעלי לרוחות הצטיינות אותות עונדים

 נפשעות.״ רוחות על עונשים המטילים יות
 ולהציג לשקר עלולות רוחות כי מתברר, כן

 גדול, איש של אחרת, רוח בשם עצמן את
 אך להן. מגיע שאינו בכבוד לזכות כדי

ב כך אחר מתענות כאלה ירודות רוחות
 שבמדור הפחם במיכרות נוראים עינויים
התופת.

מ נרתע אינו לשמו ראוי ספיריטואליסט
 הרוחני העונג למען רק ולו אלה, סכנות

 שאול המשוררים של כמו נשמות עם להיפגש
 ב־ הערבים באחד (,׳שהופיע טשרניחובסקי

 ביא- נחמן וחיים ביותר״) שמח לא מצב־רוח
 באי־ אך למדי, מרומם רוח (״במצב ליק

 ביאליק מסר בשיחה ההטרדה.... על גלוי רצון
 ועל הספרות, היהדות, הרוח, על דבריו את
 השוק של הבשר לסיד שנמכרה הזמנים רוח

 ביאליקאי מלוטש, בסגנון והכל השחור....
והקסים״). שהפתיע מובהק,

ש ד א ח קרי ו
ה גילו• ק רי מ א

; סטרינו) (ג׳יינזס הקטיפה אפודוג
 עמודים) 387 ; עמיחי ;הרפז משה עברית

 מטרי״ רודריגו המלח על היסטורי סיפור הוא
 הראשון היה החוקרים מיעוט שלטענת אנה,

קולומ כריסטופר א־לם אמריקה, את לגלות
 לתוך בעורמה. זאת זכות ממנו גזל בוס

ה של המוסוויית יהדותו משתלבת הפרשה
 כיהודי מתואר עצמו קולומבוס ואף מלח

 לחובבי האינקוויזיציה. של בספרד מומר,
והרפתקות. מסעות

ת רו צ ר או פי או
ת ;קווימבי , (נורה שלמה אני  עברי
 הוא עמודים) 168 ;עמיחי ; שיחור שמואל

 רועה מתגלגל אליו המלך, שלמה של הצי
 לאופיר נסע כעבד, שנחטף יהודה מהרי צאן

 סוערות. הרפתקות לאחר אוצרותיה את ומצא
לנוער.

הן נשי□ תי חלו מ ו
ם פרדריק (ד״ר הרופא חדר מי ;לו

שטיין־כהן סרים עברית  276 ; המתמיד ; ברנ
 לא בעט השולט נשים רופא — עמודים)

 על מספר הניתוחים, באיזמל מאשר פחות
ה כותלי בין שהתחוללו אנושיות פרשות
רפו בעיות כמה אורחא אגב מסביר מרפאה,

הילודה. בשטח בעיקר ביותר, מעניינות איות

•4* הזח העולם14


