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ובארכיטקטו בעברה במעמדה, בהתחשב
שלה. רבת־הפנים רה

 בגוף או זו, ברשות לשתף יש שנית,
מומ עימה, בתיאום שיפעל אחר מורחב

אחרות. מארצות בעלי-שם חים
ש המופקרת, בבניה להמשיך לנו אל

 אלא בארץ, רק לא לדורות בכייה תגרום
בעולם. אחרים רבים במקומות גם

ירושלים אכיחי, מרדכי

־ הארץ □ל שת״ג׳
!התאחדו

 עינו ששם אזרח, של חמרת זעקתו
המחירים. העלאת נוכח בכוס,

 שבמצוקה מישפחות על מדברים כולם
ה השכבות ועל סוציאליים מיקרים ועל

 עלינו, מדבר אינו איש אולם חלשות.
 מיום המתדלדלים המרה, הטיפה חובבי

שחקים. המרקיעים המחירים בגלל ליום
 אצלנו בסבלותינו? שיחוש מי אין האם
 — לטבע מזמן כבר הפך לשתות ההרגל

לפושטי־ידז להפוך עלינו לכן האם
להנ צריכה שלנו כמו מתוקנת מדינה

ל שתקנה מוסמך״, שתיין ״תעודת היג
וה הארק הקוניאק, במחירי הנחה בעליה
 ונד אבודים, אנחנו כן, לא שאם וויסקי.

כולה. החברה תסבול אובדננו
ראשון־לציון א.ג,

אנטי־הבלה
 גם ההפלות נגד נאבקים הדתיים

הג למען — רפואיים באמצעים
הפוריות. ברת

 את למלא החליט הדתי שהמחנה כנראה
 עוברים מיליון בעזרת ההפלות, שהחסירו

 ש״נרצחו״, העוברים מיליון תחת חדשים,
 מלאכותיות, הפלות באמצעות לדבריהם,

 היום. ועד המדינה קום מאז
של פתיחתה על המבשרת המודעה את

האמרי סגן־הנשיא — מונדייל וולטר
לשו בעניין מיכתבים החלפתי שאיתו קאי,

 החזק ״השריר שהיא בגין, מנחם של נו
ה למען בסעודה אמר בראשו״, ביותר

 הוא ישראל מדינת של ״שלומה בונדס:
 זו היתה אמריקה.״ של אסטראטגי אינטרס

 ה־ האינטרס הודגש שבה הראשונה הפעם
ד,״דמוק ולא אמריקה, של ״איסטראטגי״

רטי״.
 — ישראל מדינת כי כתב, הניו־זוויק

 הציעה — בגין של הליכוד ממשלת היינו,
 וחיל-האוויר חיל-הים לתימרוני להצטרף

 הפנטא־ זכי במיזרח-התיכון, האמריקאיים
בחיוב. ההצעה את שקל גון

אי רפאל שלנו, שהרמטכ״ל ייתכן האם
דיפ אבל מאד, אמיץ חייל שהוא — תן

 במהלך אמר, — פיקח לא־כל-כך לומט
מו ישראל כי באמריקה, האחרון ביקורו

האמ הערמונים את לחתות ומזומנת כנה
 האם ז המיזרח־התיכוו ממדורת ריקאיים

 חו- אחד, דתי שבקנאי הרמטכ״ל, התכוון
 אחר, דתי קנאי רק להילחם יכול מייני,
 דבריו, לחיזוק הצביע, האם בגין? מנחם

באנטבה? מיבצע־החילוץ של הצלחתו על
 האמריקאיים לגנרלים יעץ דיין משה

 בוויאט- במילחמה ולנצח להילחם כיצד
 קיבלו שהם נראה התוצאות, לפי נאם.

עצותיו. את
 אולי איתן, רפאל אחר, ישראלי גנרל

להי כיצד הפנטאגון של לגנרלים הציע
 ובאיסלא- בטהראן במילחמה ולנצח לחם

!מאבאד
תל־יאביב שריק, יוסף

מטעם1 דעת גידו■
27ה־ קסצס
 אמיר דני של מאסרו על

בשטחים. לשרת סירובו בגין
 הודענו ובוגרי-תיכון, תיכוניסטים 27 אנו,

ב 25ב־ ששלחנו במיכתב, לשר־ד,ביטחון
 נסרב צבאי לשרות בד,קראנו כי ,1979 יולי

 שהדבר כיוון הכבושים, בשטחים לשרת
והמצפונית. הפוליטית הכרתנו את נוגד

המרפאות במסגרת נוסף שירות בעהשי״ת פתחנו

לפוריות״ ״מופאה
 ידוע, ומומחה חרדי רופא של ובראשותו בהנהלתו

נ״י לניי שלום ד״ר
 ובעזרת בארה״ג, רבות שנים זה בתחום שעסק
 וכעת זה, בנושא רבות לפעול הצליח בשר לכל הרופא
 באוניברסית לרפואה בפקולטה בכיר מרצה משמש

תל־אביב.
 התורה עפ״י ותרופה מזור במציאת תעסוק זו מרפאה

הג״ל. בנושאים פתרונן מצאו שטרם הבעיות לכל

■
 053־36071 לטלפון להתקשר אפשר תור להזמנת
.33 שלוחה

ב״הצופה״ הפוריות מודעת
החסר את לנזלא

 המפד״ל, ביומון מצאתי לפוריות מרפאה
.1979 בנובמבר 23ב־ הצופה,

 ירושלים ד.כ.ח.,
• גלופה. ראה — הפוריות מודעת ו

פיקח לא־כל^כך דיפלומט
 הישראלי הרמטב״ל לחש מה

האמריקאים? מארחיו באוזני
 ראוייה- בת־ברית כל אין ״לאמריקה

 והבלתי־ העויין במיזרח־ד,תיכון לשמה
 האני־מא- היה זה לישראל.״ פרם יציב...

ה אחרי האמריקאית העיתונות של מין
 ובאיסלא- בטהראן האנטי־אמריקאי מהפך

מאבאד.

 מ- אמיר, דני התגייס בנובמבר 29ב־
 לבסיס־ בהגיעו הנ״ל. המיכתב חותמי

 במקום, עליו לממונים הודיע קליטה־ומיון
 גבולות את לעבור מתכונן אינו כחייל כי

 את לעבור נדרש בצדמבר 2ב־ הירוק. הקו
 35ל־ נידון הוא וסירב. הירוק הקו גבולות

מאסר. ימי
 סירובו מאחרי אחד כאיש עומדים אנו

ל המצפונית התנגדותנו אמיר. דני של
 מהכרתנו, נובעת הכבושים בשטחים שרות

 משמעותו הכבושים בשטחים שרותנו כי
 מכוונת מדיניות בביצוע פעילה השתתפות

 המובילה למדיניות יד ונתינת דיכוי, של
נוספת. למילחמה אותנו

 לכפות ניסיון הוא אמיר דני של מאסרו
)17 בעמוד (המשך
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