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 .18 מגיל למבוגרים
אטומה באריזה לי לשלוח נא
ל״י 5 בסך ארוס קטלוג □

:לגבר מיוחד : !
מין אבר דמוי ויברטור □

ל״י 780 בסך נשי
לאשה מיוחד

אבר דמוי ויברטור □
ל״י 580 בסך ויברציה עם גברי מין

!חדש !1
(לפי מין בובות □

ל״י 960 בסך הזמנה)
המין את מארץ־ קונדום □

 (לשימוש ס״מ 5ב־
ל״י 120 בסך פעמי) רב

קטן ויברטור □
ל״י 100 בסך אינטימי לעיסוי

ל״י 180 בסך
 גדול ויברטור

אינטימי לעיסוי
□

ל״י 420 בסך גומי עשוי ויברטור □
מחוספסים מניעה אמצעי □

ל״י 120 בסך
 לשימוש יחידות 6(

רב־פעמי)
סידרה מניעה, אמצעי □

ל״י 120 בסך סוגים 7 עם מעורבת
 אמצעי של קופסאות 10

מתוצרת משומנים מניעה
□

ל״י 150 בסך גרמניה

ל״י 120 בסך
 אמצעי קופסאות 10

מניעה
□

ל״י 78 בסך סינית תאווה אצבע □
 מניעה אמצעי טיימר□

ומשוחרר ארוך למישגל
ל״י 120 בסךהשהייה) (עם

 אלבום בשניים, אהבה □
 טכניקת אודות מצולם

ל״י 170 בסך חלקים) (שני האהבה
משלוח ודמי מ.ע.מ. כוללים המחירים בל י :לב שימו

ל..............................................................משפחה ושם שם י .. ג
.................................'.........................................כתובת
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 באותם ללבטיהם עד הייתי חמאמי!ואחרים,
מילהמת־האחים. ראשית של היימים

ל1 להיגרף להם שאסור ידעו הפלסטינים
ב להישאר השתדלו הם זה. פנימי עניין
 את לעצמו נטל אף עראפאת יאטר חוץ.

 זאת ׳בכל מסויימית, בהצלחה התיווך, יוזמת
ל מדוע למערבולת. נכנסו

ששוחח הלבנונים, אחד די אמד
 להם חיתה ״לא : לאחרונה עימם תי

 בשכונות חיו הפלסטינים ברירה.
קשו היו הם הסוניות. המוסלמיות

 כאשר ,האלה. השכונות בבני רים
 הנוצרים, על־ידי הותקפו השכונות
 יכלו לא נפשם, על עמדו וחסונים

מנגד.״ לעמוד י!? אש אנשי
 שכבר אש״ף, כוחות כי ■נתברר מהר חיש

 הצבאי הכוח היו קרבי, ׳בסידן להם היה
 המוסלמית־סונית־ !בקואליציה ביותר החזק

 ה־ נטל עיקר דרחית-ישמיאלית-פלסטינית.
 על רבץ י,המוסלמי־ש,מאילי בצד מיליחמה,
 כל את לכבוש עמדו 1976 בקיץ שיכמם.
 הנוצריים, המעוזים נפילת עירב לבנון.
לבנון. ׳תוך אל הסורים נקראו

שאווים דבו הדי
 עי- שדיברתי הלבנונים מכין יש ס
*  אי- עשוי המצב כי האמין לא מם י
̂ לקדמותו. לחזור פעם

 | מרב־ הכל מתה. הישנה לבנון
 בנוסטלגיה, אולי בצער, עדיה רים
בר־מינן.. כעל

 ה יטעו־ אינו ואיש בלבנון, שולטים הסורים
 ! הסו־ יאת אוהב אינו איש משם. ישייצאו ניין

 | יותר. יאו פחות אותם, שונאים הכל רים.
ברירה. שאין ׳מבינים הכל אך

 אינה, כולה לכינון גיאונראפיית, מבחינה
 חוץ בסוריה. ׳מובלעת מעין ׳אלא למעשה,

 הם לבנון גבולות כל הישראלי, הגבול מן
לסו מייועד הלבנוני הסחר כל ׳סוריה. עם

 לבנון הינתקות סוריה. את עובר או ריה,
׳תתואר. לא מסוריה

ה ימן כלתי-ינפרד הלק הפיסו הפלסטינים
 מנהיגים של הקריאות הלבנונית. תמונה

 לבנון, של הדינוזאורים קשישים, מארוניים
 יכולים ׳מלבנון״, הפלסטינים את ״׳לגרש
ישר (מילבד מקום בכל גיחוך רק לעורר

אל).
 איש״ף איזון. מעין נוצר ואש״ף סיוריח בין
 י ומדי־ צבאית ׳מבחינה — לפעול יכול אינו
 * היתה סוריה סוריה, של רצונה נגר — נית

 \ אש״ף, עצמאות את כליל לשיבור רוצה
איל הסכמה קיימת לכך. מסוגלת אינה יאך
 אש״ף, והנהגת הסורי השילטון בין מת
ה שיל ׳קיומו עם ׳משילים צר כל פיר. ויעל
׳ שני.

 ציפיות ליאיש אין העתיד, לגבי
 1 שיבול ביותר הטוב ״הדבר ורודות.
 י יימשך הנוכחי שהמצב הוא לקרות

 ו לבנוני. לי אמר שאפשר,״ כמה עד
מ דעתו על עדיין מעלה אינו איש
בעתיד. המצב ליהיות יכול

 , ו־ כספי מרכז שהייתה הישנה, ״׳לבנון
׳תח לא היא מתה. המרחב, לכל מיסחרי

 חלק יתקבלו הישראלים, שאתם, יתכן זור.
 השכל לכם יהיה אם ישלה, התפקידים ימן

 בסייגנון נוצרי, לבנוני שח שלום,״ לעשיות
חש שנה 30 במשך כי מסתבר׳והשלימה. ויתור שיל
תע שבו היום מפני הלבנונים שו
ה העולם עם שלום ישראל שיה

נד אד־סאדאת ביקור אחרי ערבי.
 שאר כד על נוסף שעכשיו, להם מה

ומת הולך אותם, שפקדו האסונות
• זה. אסון גם רגש

ראבאת1אצל( נ־סויו
 דנני.״ !י! דבורים כוורת תוך 6ר

 בקילות־רעת ירה, את ישראל ממשלת ת
טוטאלית. בבורות ׳שמקורה
 — זר גורם הכניסה היא לבנון לדרום

מ לנורש יכול אינו שאיש — חילי-האו״ם
׳נוכחותו. תוצאת תהיה מה ראש

 האיזון את ׳מערערת הה( לבנון בשאר
והגור הכוחות בין איכשהו, שנוצר, העדין

 ז לבנון, על ■שואה להמיט עלולה היא מים.
 את ילה שנתן הנוצרי, המימסד על ובעיקר

ידו.
 , שתצמח התועלת מה ?והכין קשה

 בלתי־מחוש־ מהתערכות לישראל
 היא :ברור כבר אחד דבר זו. בת
 להי־ אדא אש״ף, את החלישה לא

 להכרה אש״ף זבה לא מעודם פך.
 כמו מרחיקת־לכת, כה בינלאומית

 בבכורו האו״ם מזכיר כאשר עתה,
 ערא־ יאסר עם ?היפנש כא ובעצמו

! ראש־מדינה. שמבקר במי פאת,
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