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יאוש! אל
 בגרות, מפצעי את סובלת אם

 לד וגורמים במראך הפוגמים
 ישנו לך, דעי מיותר, סבל

 פצעי לבעית וסופי יעיל פתרון
הבגרות.

 בשיטה יסודי טיפול
וגברים לנשים חדשה

המדופלמת הקוסמטיקאית אצל

י ל י נ א
 של מוחלטת הרחקה •

 כאחריות כגרות פצעי
מלאה!

 ויסודי, מהיר טיפול •
 חלק עור לך שיקנה

ונקי.
 4רח׳פינסקר תל־אביב, אנילי,

 55690 טל. ״נוגה״) קפה (ליד
)13—10, 18—16(
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מקוה־ישראל בית־ספר ליד ירושלים,—תל־אביב כביש
עממיים מחירים . סולידית אוירה . מצוינות ארוחות
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פסיכולוג♦
 30ל־ שנידון הצרפתי המהפכן דבריי, רז׳י

 צל הוא גווארה, לצ׳ה שעזר על שנות־מאסר
 די מאסר בתנאי אומנם, הי, הוא עצמו. של

 טילי־ הקיסאנו בחצר מסתובב הוא נוחים:
כלוא. הוא בו צבאי מיבצר טאר,

רוצה, כשהוא התעמלות, עושה גם הוא
 ואינו היום, רוב קורא במקום, החיילים עם

לעבוד. חייב
פסיכו לחץ תחת דבריי חי זאת לעומת

 בכלי־נשק! עליו מאיימים תמיד מתמיד. לוגי
 והוא אותי,״ ירעיל ש״הסי־אי־איי חושש הוא
מאסרו. בעת בקיב־כיבה לקה

 אמריקאי עיתונאי השבוע, העיד, כך על
 מאז דבריי, אצל לבקר שהותר הראשון —

משנה. יותר לפני למאסר נידון
 את קיבל עצמו דבריי מייד. להסתלק

 שאתה יודע אני ,איך בחשדנות: העיתונאי
 הופיע. כשהכתב חקר, אמריקאי?״ סוכן לא

בבית־הכלא.
 אבל לאסיר. קצת הוקל הראיון במשך

 מכשיר- לעבר בחשדנות להסתכל הוסיף הוא
 בזמן הפעיל, השומרים אחד אשר ההקלטה
הביקור.

דבריי: של דבריו בין
חבר בורקה, טנייה ונהרגה כשנתפסה 9!
 הובא מכילאו, הוצא גווארה, צ׳ה של תו

ל קורה מד, שאראה ״רצו אותה. לזהות
ומספר. דבריי מוסיף ה,גריליה,״אנשי
מה איש מרגלת. היתד, לא ״סניה #

 ממסע־ חלק זהו מרגל. היה לא לוחמים
 בשיל־ שפגעו אלה נגד מעשה־נקם השמצה,

בבוליביה,״ טון
 ממשלות כל על שולט ״הסי־אי־איי ס

 אחרות: ממשלות על גם הלאטינית. אמריקה
 בצ׳כוסלו־ עכשיו שקורה מה — לדוגמא
בקיר,.״
 לאשתו נותנים ולא רופפת בריאותו #

 עכשיו באות הן ״אבל אותו. לבקר ולאמו
 ממשלת־לה־ אצל ישר לנסות לבוליביה,

פאס.״
 של שורה גיליתי מישפטי, ״בזמן #

 את חתכו אך — לסי־אי־איי בקשר גילויים
העדויות.״ מתוך זה

 כששמעו בראיון. האחרון היה זה משפט
 סיימו — אומר שדבריי מה את השומרים

״יכול שהוא לעיתונאי הודיעו השיחה, את

כמאמר דכריי אסיר
הגופה זיהוי

1615 הזה העזלם


