
במדינה ־
)16 מעמוד (המשך
 בלי לזוז יכולות ואינן רוצות אינן וסוריה

 עצמם הפלסטינים הפלסטינים. השתתפות
 נקרעים כשהם כך, על בדיעותיהם חלוקים

המע הגדה את לידיהם לקבל הרצון בין
 להכיר אי־הרצון ובין ורצועת־עזה רבית

מדינת״ישראל. של בקיומה ובגלוי לאלתר
 עם בלבו עדיין השלים לא ירדן מלך

 ממשלת־ ואילו הפלסטינים. השתתפות
 שלא בפירוש התחייבה החדשה ישראל

להשתתפותם. להסכים
 קיסינג׳ר של כישרונו בכל צורך יהיה

 את שתסלק חדשה, נוסחה למצוא כדי
 הבא. לשלב הדרך את ותפנה המכשול

 לחתימה הסורים את שהביא האיש אבל
לכך. גם מסוגל יהיה ישראל, עם הסכם על

דרכי־אדם
ת נלבצע ל צ ה ח״ם ד

 — שביט ציפי שד בעדה
 כמאמץ לניתוח-השתלה,
חייו את ?חציל

 הזמדת־הבדרנית של הופעותיה בשרשרת
 בתקופת צה״ל, חיילי בפני שביט ציפי

 לה היה ואחריה, יום־ד,■כיפורים מילחמת
פרי־פז. משה בעלה, וקבוע: צמוד מלווה

 ובעיקר ואוהב, צעיר זוג הם ומשה ציפי
 ד מכריהם לכל היטב שידוע כפי עליז,

 על !מעיבה אלד, שבימים אלא מוקיריהם.
גדולה. סכנה אושרם
 הבעל חלה המילחמה לאחר קצר זמן

סכ בחובה הטומנת מחלה בצהבת, הצעיר
 בגיל בה שנדבק למי בלתי-צפויות נות

איכילוב, בבית־ד,חולים אושפז הוא מבוגר.

חודשים)* 5 (לפני פרי־פז משה
יחידה־במינה להשתלה

 לחלקי המקור
 תכשיטים =

עצמית להרכבה
ועוד) חרוזים (אביזרים,
 היצרן מן ישר

שי-לי קישוטי
בע׳־מ

 5 שדה יצחק רח׳ ת״א,
מעריב) בית (מול

17.00 עד 08.00 פתוח

חברות! ולפירוד לגירושין סוף
אהבה לך ותשיב שלן משאר היא

 מידע ספרי והפצת להוצאה חברה ע״י לאור שהוצאה הסברה בחוברת
מאו בלתי ובהחלט בריאים גברים הרבה המטרידה לבעיה פתרון יש בע״ט,
 מדי). מחר (המסיימים ומאכזבים, מספקים בלתי מין מיחסי כתוצאה שרים

 עליה להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת ההסברה חוברת
 הכל חשוב, מידע יתווסף החוברת לקוראי מספקים. מין חיי ולקיים
 ומספק. שתרצה ככל ארוך אהבה משחק אודות

 ש. ד״ר רח׳ הבלעדי, המפיץ ״ונוס״, אצל להשיג ל״י. 20.— המחיר
 תל־ ,17100 לת.ד. דואר צ׳ק/המחאת שלח/י או רמת־אביב, 8 גרונימן

לביתך. החוברת את ותקבל/י אביב,

מאד. חמורה היתד, מחלתו חודשיים. למשך
 בית- ■את יצא חודשיים־שלושה לפני רק

ו טוב טיפול שעם היה ונראה החולים,
 אלא בשלום. !מקומו על הכל יבוא מסור
הבלתי־צפזי. אירע שכאן

 פרי־פז !משה הובהל ימים ■כחודש לפני
חששו בתל־אביב. הדסה לבית־החולים

 אצלו אובחן נתאשרו. הרופאים של תיהם
בכבד. סרטן
 הוחלט !מהירה. לפעולה הכל נחלצו כאן

 אל־על, חברת לארצות־הברית. להטיסו
 עבור כרטיסי־הטיסה את תרמה כדרכה,

 ■מסובך לניתוח אליו המתלווה ואחיו, משה
 האמריקאיים הרופאים ינסו בו וקשה,

 של מכבדו ׳חלק משה •של בגופו להשתיל
חייו. את להציל במאמץ אחיו,

שיכזן
ס דירות סי כ ת ת כ רו חי ב

 עד הכריז ראש־העיר
 והפסף — מיבצע־כגייה

הפרטי לחשכוגו 8זד
גם האמנתי לראש־העיר! האמנתי ״אני

)25 בעמוד (המשך

 ציפי אשתו את בזרועותיו נושא *
בהצגת־ילדיס. שביט,

ח20 ר מו ה ה 101 * הז


