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 רק אותה תמצא
מכובדים, במקומות

קלאסה. סס
אותה. לחבש שווה ווה

לוותר. לא
פילטר. בלי או בילטר עם

אמיתית, סיגריה
 שצריך. אצילית,כמו ל

 אותי. שמספקת היחידה היא
ג׳יטאן.הצרפתיה.
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הסיום♦ זורם בחוץ
 חיפה הבתים בתוף

♦0די7י5 הגורד
 מצבו והמוות. החיים בין נמצא ״בני

 לכל משותק יישאר יחיה, הוא ואם אנוש
 ונעשה בהבנה, זאת מקבלים אנו החיים.

 עיסא אומר לו,״ לעזור שביכולתנו כל
 שבנו שבגליל, טורעאן מכפר )38( נצאר

 בווירוס נפגע וחצי, השנתיים בן ח׳אלד
לשיתוק־ילדים. הגורם הפוליו,
 שבעה ולו בכפרו במיסעדה עובד עיסא
 בנו למחלת הראשונים הימים על ילדים.

 לפני עד בריא היה ״ח׳אלד :מספר הוא
 הופיע פיתאומי באופן חודשים. שלושה

 לרופא אותו לקחתי — גבוה חום אצלו
 כמיקרה לבית־החולים אותי שהפנה יכפר,
 התאוששות במחלקת אושפז הוא דחוף.

 מ־ סובל שהוא קבעו והרופאים בומב״ם,
שיתוק־ילדים.״

מתגורר עיסא ־כיום. ■במערכת חופר

נצאר ׳אלד ח פוליו חודה־
הבארות בגלל לא

פלאמה מלימה פוליו חולה־
מזוהמים רחובות
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מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדכרת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושך. כריאותך על בשמירה
2272 ת.ד. ו,8 מודיעין רח׳ רמת־גן,
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 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערבת במחירי

אידיאל פירסו□
 תל־אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת
227118 ,227117 טלפון

 מסודר הבית חדרים, שלושה של בבית
 הכפר, ברחובות לבית, מחוץ אך ונקי,

התו של מי־השופכין מאד. רבה הזוהמה
 חוסר בגלל הכפר, לרחובות נשפכים שבים

במערכת־ביוב.
 האחיות כלפי טענותיו את מפנה האב

 החיסון במתן התרשלו כאילו בטיפת־חלב,
 בטענות בא אינו אך שיתוק־ילדים, נגד

דו שאינה בכפרו, המקומית הרשות כלפי
בכפר. הרחובות לניקיון אגת

 כל נמצאת ,30 בת בית עקרת האם,
 והאב בבית־החולים, בנה מיטת ליד יום

בשבוע. פעמיים בנו את מבקר
 לבית־החולים ״כשהגעתי נצאר: אומר
קשה במצב הילד היה בחיפה, רמב״ם
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