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 המוצעות הדירות מחירי כל
אחת בחוברת - בארץ למכירה

העתונים. בדוכני להשיג

 03־337056 - הפצה גד לדוכנים: הפצה
03־229353 - פרסומאים סער שנתי: מנוי

--------האלפים אל:
וסובני־הגיוס המלחמה סרבני
 והפוליטיים המוסריים והחלקיים, הכלליים
 והמוסווים, הגלויים

------------הבלתי־מאורגנים
! ח ל ג ת ה

לכם! מצפים רבים זאת! דורש המצב
 מתחזקים; הישראליים והמיליטאריזאציה הכיבוש
 ונוצרת! הולכת פלסטינית בלתי־אלימה תנועה

 לידיעה, זקוקים הפלסטיני הערבי והעם הישראלי היהודי העם
 בישראל היהודי העם כל שלא העת! כל כאן והייתם קיימים שאתם

חיי־אדם! אלא קדוש צבא ולא צבא
 או זו מסיבה שלכם, האינדיווידואליסטית לגישה אי־פעם הצדקה היתה אם

 — עליכם רובצת גדולה אחריות עתה הרי — אחרת
למען התביעה לחיזוק המגמות את לעודד

באי־אלימות האדם לשיחרור מאבק
 ומלאומנות, מציונות חופשי חוןדמיזרח־ים־תיכון למען
 ובשיוויון. בשלום החיה הומאניסטית חברה למען

מטעמי־מצפון לסרבני־מילחמה בינלאומית תנועה התפקדו:
03־372252 טלי ,61280 תל־אביב־יפו ,28058 ת־ד

דאסימון הקץ
 של תת־ועדה התחבטה ירושלים ^

 בזכותם הכנסת של ועדת־הכספים
 שיחות־טלפון 2000ל־ חברי״כנסת של

 ימי לכל לחודש, חינם (פעימות־מונה)
 להיות חדלים הם כאשר גם חייהם,

ולשופ לשרים בניגוד וזה חברי־כנסת,
 פעי־ 1000ל־ הזכאים לשעבר טים

 לבסוף בלבד. לחודש מות־מונה
 פעימות־ מיכסת את להעלות המליצה

 (שווים להודש 2000ל־ חינם המונה
 לשעבר לשרים גם שקל) 8200 כיום
לשעבר. לשופטים וגם

סבורות עם זמר.
 בניין לציבור נפתח עימנואל ך*
 שלוש בעל המקומי, המיקווה ■4

 יותר עלתה בנייתו אשר הקומות,
 ושריצפותיו שקל, מיליון ממאה

 החלקה, המונע מיוחד, בחימר מכוסות
 לגברות, קוסמטית מחלקה מצויים ובו

 20 לגברים, פיסיותראפיה אולם
 פינית סאונה תורכי, חמאם מרחצאות,
ומגודר. פרטי מיקווה ולמהדרין:

הפתרון:
מטייוואן קופסה

 את מומחים הזהירו ירושלים ך*
 שצצו פיטריות־הבר מלקטי ■4

 הגשמים אחרי ובחורשים בשדות
 זני 350מ־ 60 רק כי האחרונים,
 ראויים בארץ המצויים הפיטריות

 ציבעוניות פיטריות גם כי למאכל;
 כי רעילות; להיות עלולות וריחניות

 של הפגיעה את מקטין אינו בישול
 פיטריות־בר אפילו וכי פיטריות־רעל

 קודם לבשל יש למאכל הראויות
אותן. שאוכלים

שוטר־שאטר? אולי
 קצין־מישטרה בישר ירושלים ^
 לחדש עומדת המישטרה כי בכיר, ■1

 איננה אך השכונתי, השוטר תפקיד את
 בגלל שוטר־מקוף, לו לקרוא מתכוונת
 בו חזר הוא קוף; למילה הדימיון

 בגלל. שוטר־קטע לו לקרוא מההצעה
 צעירים בין המקובל הזלזלני הפירוש

 כי הודיע ולבסוף קטע, המילה לגבי
 התפקיד לבעל שונה, חדש, שם יחפש
הישן.

 שותפות
יהודית גורר

*  יהודים, שני גורשו ניו־יורק ן
 ארבע איראן, יוצאי תאומים אחים ^

 מארצות־הברית, זו אחר בזו פעמים,
 הם מזוייפים. בדרכונים כניסה בעוון
 לצמיתות, החמישית בפעם אליה שבו
 הוציא יהודי פדראלי ששופט אחרי רק

 שני של הנוסף גירושם נגד צו״מניעה
 קונגרס חברי ושלושה היהודים
 מיוחד, חוק להעביר הצליחו יהודיים
פליטים. של מעמד להם שקבע

★ ★ ★

 הן מדוע
מיכנסיים לובשות

 של נוסטאלגי בכינוס ירושלים, ן*
ת  לצבא ארצישראליות למתנדבו

 שרתה אשר חיילת נזכרה הבריטי,
 חיל־העזר של בואא״ף(חטיבת־האוויר

 לפרשת שהיו בתוצאות לנשים)
 ליחידה חברתה ושל שלה הצניחה

 נקלע עת בריטי, ממטוס־תובלה
 למידבר מעל בטוסו לקשיים המטוס

 בריגדיר מצריים־לוב): המערבי(בגבול
 ־ הצניחה אחרי שעקב בריטי, (תת־אלוף)

 החיילות תחתוני כי גילה במישקפתו,
המת לחצאיותיהן מתחת התנפחו
 להבא, כי הורה, האוויר, בהרף רוממות

 במטוס לטוס העומדת חיילת כל חייבת
מיכנסיים. ללבוש
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