אין שום סיבה
שלא יהיה לך

מכתבים
א* 3ה
ישראל הפפה עבד נרצע
לארצות״הברימ ,טועו ה
קורא׳ ומביא אסמכתה :
״כי ימכר לך )ארצות־הברית(
אחיך העברי או העבריה ועבדך
שש שנים ,ובשנה השביעית תשל-
חנו חופשי מעימך״ .והיה כי־יאמר
לך :לא אצא מעמך כי אוהבך
ואת ביתך כי טוב לי עימך; ו 
לקחת את המרצע ונתתה באזנו
ובדלת והיה לך עבד עולם.״
פסוק זה לקוח מספר דברים,
פרק ט״ו ,אך על מה שקרה כאן
אפשר להוסיף פסוק אחר ,ידוע
עוד יותר:
איכה היתה לזונה ,קריה נאמנה.
יהושפט ארפד ,ירושלים

וידיאו מץ

בשיטת  2000סשסו/ג 5 ,א \/או א 4וץו 4ז:ו 6
במחיר

של — -------------------------------------------- --

נ/שכ1וזזיר ■שו־ואןד

ב ׳:

• #

•

לא כלוד בד״דם

ב  25,000שקל ז
 30,0000שקל!
 35,0000שקל!
אתה תחליט! אנו יכולים לאמר לך שמחירי הוידיאו נעים
בין  35,000.-שקל ל  48,000.-שקל .אולם תוכל לרכוש
את ה״וידיאו מץ״ שלך

גם בפחות ,במחיר ובתנאים הנוחים לך.
בחר את הוידיאו המתאינולך ביותר ונציג ״מץ״ ירכיב
עבורך תכנית שתתחשב באפשרויותיו הכספיות ובשיטת
התשלומים הנוחה לך .למשל :חלק במזומן וחלק בתשלומים,
הכל בתשלומים ,״טרייד-אין׳ /״שכר-מכר״ וכדומה.
שלח עוד היום את התלוש המצורף ואנו נמצא את הדרך
שתאפשר לך להנות מוידיאו מעולה וגם לגמור את החודש
בלי ״לחץ״.
וידיאו מץ״-איכות ,אמינות ושירות מהטובים בישראל.

על שביתות־רעב כאמצעי
להשגת יעדים פוליטיים.
כמה מפעילי גוש־אמונים ,ש 
חלקם הגדול דתיים ,הודיעו כי
ישבתו שביתודרעב במחאה על
שדרישתם לעצור את הנסיגה לא
נענית.
חלוץ בשטח זה היה ד״ר מישע
מישבן ,שהוא יהודי דתי.
מן הראוי להזכיר לאנשים אלה
כי אמצעי זה 'של מאבק אינו

לפניך  3אפשרויות:
 .1לפנות לאחד הסוכנים המורשים של ׳'מץ״ ברחבי הארץ.
 .2לשלוח אלינו את התלוש המצורף למודעה זאת.
 .3לגשת אלינו ל׳׳בית מץ" מודיעין  19בני-ברק.
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שחקנית ווד

קורא אדון
כלול בדיני־ישראל ,והוא אסור
בהחלט על־פי דינים אלה.
אלי אלון ,תל־אביב

לעציה ־ כן ,אבל מהל

בחמישה תחומים

אסטרולייט בע״מ — טלפון 218713
רה׳ אבן־גבירול  ,66ת״א )על-יד קולנוע גת(
ת .ד 16387 .ת״א מיקוד 61163

רובקס
מעודפי יבוא
למוסדות ,מסעדות׳
ועדי עובדים וקיבוצים.
קערות ,מגשים וצלחות
במחירים מיוחדים!
אפשרות יצור מגשים
בהזמנות מיוחדות.
קיבת גלויות  ,26תל-אביב
טל830141 — 822926 .

הרבה שומעים בעת ה 
אחרונה את הסיסמא
״לעצור את הנסיגה ב
סיני.״
אני ,במחילה מכבודכם ,הייתי
מציעה לשנות במיקצת את הסיס 
מה׳ כדי שזו תתקבל על דעת
רוב אזרחי־המדינה ,ולא רק על
דעת מיעוט שבהם.
לעצור ,כן .אבל לא את הנסיגה
בסיני.
לעצור את הנסיונות' הבלתי־פוס־
קים מצד מיעוט קיצוני ,המעוניין
לכפות רצונו על הרוב.
לעצור את אדישות הממשלה ל 
נוכח אזרחים ,הלוקחים לידיהם
את החוק.
לעצור את אלה הרוצים להכשיל
את השלום ,והמעוניינים להחזיק
בארץ־ישראל ״השלמה״ בכל מחיר
)ויהיה יקר ככל שיהיה(.
לעצור את אלה החושבים כי
אלימות היא הדרך היפה ביותר
להיאבק על אידיאלים.
לעצור את אלה שאינם יודעים
סדר׳ חוק ודמוקרטיה מה הם.
לעצור ,לפני שיהיה מאוחד מדי.
טוב סמדר ,ירושלים
י

14

הקורא רוצה לכתוב
משהו אישי לשחקנית
ההוליוודית נטלי ווד
שנפטרה.
משהו אישי ,משהו מדליק,
מטריף ובלתי נשכח לעולמים
בליבי .אני רוצה לצרף לכך
גם שיר:
גם חלומות ,כאנשים  /יש

חלומות כאנשים

יאסור להתאבד

 .1הורוסקופ אישי
 .2הורוסקופ אישי לצעירים
 .3לוח שנה אסטרולוגי
אישי
 .4הורוסקופ אהבה אישי
 .5הורוסקופ משותף
לשניים

לנטל■

9

כל המזמין את נציג ״מץ״ לביתו ,יזכה מידיו במצית
כיס-חינם!
לכבוד ״בית מץ״ מודיעין  19בני-ברק 51263
אני מעונין לרכוש ״וידיאו מץ״ בהתאם לאפשרויות שלי :י
ברשותי מזומנים בסך .... .......... ..............שקלים
באפשרותי לשלם סך  ..............................שקלים מידי חודש
□ אני מעונין לקבל מידע נוסף על סוגי הוידיאו שלכם
עם פירוט מלא של כל תכניות הרכישה.
□ נא לשלות אלי את נציגכם.
שם ומשפחה ........................................... ...............
כתובת...................................................................
טל .בעבודה  .......................ט ל .בבית .....................י•

הורוסקופ■□ אי שיים

השר אריאל שרון טען כי
בתולדות ישראל עוד לא
נחתם חוזה בזה ,ובחג-
החנוכה הקרוב ידליק ה
שר יעקב מרידור חנוכיה
באור שיבעת הפטנטים.

•

•

וימותו פעם ! /בלא עיתם /
על לא עוון לטעם  /אף
חלומות יש נרצחים ! /בחרב
האכזבה  /בלהט של בגידה /
בתער שיכחה פושעת /
וחלומות  /יש מאבדים עצמם
לדעת  /יש ויכרע אדם אל
קבר חלומו  /כאל קבר אח /
ויתייפח  /כילד  /אל מול
חלום נרצח /
ישראל פוגל ,תל־אביב
לכן ,אומר החמשירן ,אפ
שר לשיר כ ן:
סביבון ,סביבון ,סוב־סוב־סוב /
הירדן לאחור עוד יסוב  /בא
הרגע הגואל  /משכנותיך ישראל!/
הוי מה טובו הסכמיו ישראל.
אס ,תל־אביב

הצדעה למבגיג־ם
האיש שתפקידו מונע ממנו
להזדהות בשמו מבקש ל
הזדהות עם האנשים ש
הפגינו נגד סגירת העתון
״אל־פג׳ר״.
אילו יכולתי׳ הייתי ניצב עם
העיתונאים שהפגינו נגד סגירת
העיתון אל פג׳ד .זאת לא יכולתי
לעשות ,אולם אבקש להביא לפני
הציבור את הידיעה שפורסמה ב-
אל־פג׳ר ואשר בעטייה נסגר ה 
עיתון בעוון ״הסתה״.
הידיעה של אל־פג׳ר נפתחה ב 
מילים  :״יוסוף אל־חטיב ,ראש
הליגה הכפרית האנטי־לאומית ב-
איזור רמאללה ,הממומנת בידי
הישראלים ,נפצע באופן אנוש ב
דג בנובמבר ,כאשר אנשי-גרילה
פלסטינים ירו אל תוך מכוניתו ליד
העיירה ביתוניה במחוז רמאללה.
)המשך בעמוד (16
העולם הזה 2311

