
מכתבים צריך אתה
שניה טלניזיה

לדולר. שקל 44.50 *לפי

האספקה מועד הסכום וזשלוס צורת
 התשלום ממועד יום 150
 האחרון התשלום ממועד יום 150
 האחרון התשלום ממועד יום 150
האחרון התשלום ממועד יום 150

 שקל 18,999
 שקל 7,113*3
 . שקל 3,990*6'

שקל 2,990*9

מזומן
 תשלומים 3
 תשלומים 6
תשלומים 9

מזומן
תשלומים 3
תשלומים 4
תשלומים 5
תשלומים 6

 שקל 26,845
 שקל 10,050*3
 שקל 7,830*4
 שקל 6,100*5
שקל 5,290*6

 השני התשלום עם מייד
 השלישי התשלום עם מייד
 האחרון התשלום עם מייד
האחרון התשלום עם מייד

 הראשונים הקוני□ 300
2א שעון יקבלו 0ו1ו6

• ווו חינם נ

מותרות. אינה שניה טלדזיה
 ניתר סלון נראה איד לד תאי

 להסתכל יכול היית לו נערב,
 על שרועים ואשתך אתה מהצד;
 נשעיניכם הטלויזיה מול הסטה
 תנוחה מחפשות ורגליכס נעצמות
 הריצפה, על הילדים לגב; נוחה

 בונים הטלויזיה, ונין ביניכם
רם... בקול משחקים מגדלים,

לשלווה. מפריעים בקיצור
 כשמתחיל מסוים, בשלב ואז,

 קמה(רוטנת) אשתך דאלאס״,
 הארוחה את להכין למטבח ועוברת
כלים... להדיח נדי סתם או למחר
 נמעט לזנות בדי עושים מה אז

והנאה? שלווח

ת 3 שרויו ה: אפ ש דני
 14 ״מץ״ טלויזיה כעת רכוש

 הנמוך במחיר צבעונית אינטש
 ואשתך חודשית, ממשכורת

 במטבח, מ״דאלאס״ תהנה
 בחדרם, נטלויזיה יצפו הילדים

 אשתך את לחנק תובל ואתה
 במיטה, מבט, מול רווחה באנחת
בחורף.

 טלויזיה - אינטש ו 4 ״מץ״
 בעלת ואמינה ניידת צבעונית

 קליטה איכות חדים, צבעים
 5£04ג1 תוספת מנילה מעולה,

 המדינות שידורי (לקליטת
 באנטנה תלמה אינה השכנות),

 החשמל בצריכת וחסכונית הגג על
 שאינה שניה טלויזיה בקיצור,
מותרות!

חפו? בוחני חמונחרזח ובחנויות ננז.וז.נז. לחשיג ניחן

'  אד״יזא•
ח •ו מודיעין נוי-נו

שווה נא □ י׳ החנוח שד חחזמנח טופס אח ארי ו  שאוני נ
שווח <א □ טוויזיח, ותזמין את(ציננס, אוי ו

מו משנין אני □ .14״ טוויזיח״מע״ טו ווססים סוטים י

.טו,בעבודה.
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היום נבו - הנוחר נולויזיח

שי מזנון פ ו ★ חו ח נ ז  סלטים נ
ם אכלי ן חמים מ ״ שי * פ חו ת בי * ה
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ן פ ת מ ר ל ט י י ח ל

ה אל ש ר מ ם סי הו מ  ב
ה ב שו ת

בסיס■ השביעית השאלה
 (.העולם האוכלוסין קד

).2386 ,2385 הזה
 המיפקד עורך־שאלון שכרך משום

 הנוצרי המוסלמי, עם היהודי את
 בכך שנתכוון הרי ,7 בסעיף והדרוזי

 היא .יהודי" המילה שמשמעות לומר
 עם מסכים שאינו למי בלבד. דתית

 ואינו עורד־כורן־ אותו של תפישותיו
 לכתוב אם כי ברירה לו נותרה לא דתי,

 לא ל,אחר": המיועדת במישבצת
 או חילוני, או דתי, לא או יהודי,

 ברורה בהגדרה לבחור גם או הומניסט,
רציו אגנוסט, אתאיסט, כגון יותר

וכדומה. פנתאיסט נליסט,
 הסבורים. אלה של עניינם הוא שונה

 אם דתית. עדה ולא עם הם שהיהודים
או בנפשם שקר לעשות רוצים הם אין

ם י7 א ת ה א ה/ ת א

יהודי ן

מוסלמי 2

יווני־אורתודוקסי

יווני־קתולי 4

לטיני(קתולי) 5
____:ציין אחר, נוצרי 6
דרוזי ך

ציין; אחר,

השביעית השאלה
מובן לא

דה־האן. יעקב רצח אפילו — בחקירה
 בדיר־ הטבח שייחקר מציעה אני
 של ד׳ תוכנית גם איזון ולשם יאסין,

 כדאי הארץ; ערביי לגירוש ההגנה,
 הציוניים מהפעילים מי לחקור

 בבית מיטעני־חבלה הניח בעיראק
 בבגדאד, שמטוב מסעודה הכנסת
היש הפרובוקציות השפיעו וכיצד

 פרוץ על הסורי בגבול ראליות
הימים. ששת מילחמת

 בית־רומנו את לפנות אפשר בכלל,
 להיכל־ אותו ולהסב שבו, מהחנויות
 שם ישבו ועדות־חקירה החקירות.

 במלאכתן ויעסקו השנייה, אחרי האחת
 את להגביר גם יכול זה נון־סטופ.
 מישרדי־ — לישראל התיירות
 חבילות־תיור למכור יוכלו הנסיעות
 יי—י ״טוס בשם אמריקה, ליהודי מיוחדות

וחקור". לארץ־הקודש
ירושלים קלופסר, ציפורה

 נכונה, לא בתשובה המדינה את להונות
 בסימן- להשיב אלא להם נותר לא

 רצוי ואף ה״אחר", בשורת שאלה
מובן". ״לא בתוספת:

תל־אביב חסון, יצחק
 לא ומפלה מטעה היא 7 מס׳ שאלה

 היא שאין בכך היהודי, האזרח את רק
 הוא אם להחליט לו מאפשרת

 אחר. יהודי או רפורמי קונסרבטיבי,
שזהו הערבי, האזרח את גם מפלה היא
 מוזכרת לא התרבותית״לאומית תו

 יכול הוא שבהן האפשרויות כאחת כלל
לבחור.
 הריקה בעמודה לרשום ההצעה לכן,

 או.הומניסט״ ״אתאיסט״ המילים את
 האזרחים כר יעשו אפילו מעשית. אינה

 שאזרח ייתכן לא בכר, שירצו היהודיים
 הערביים האזרחים זאת. יעשה ערבי

 ולוא — נוכחות להפגין ירצו בוודאי
 אחת של בשמה וינקבו — עקיפה

הכיתות.
 השאלון עם להתחכם אי־אפשר

 שהיא תשובה כל כי והמגמתי, המסולף
 עם שיתוף־פעולה דבר של בסופו היא

מנסחיו.
שי״ק, תומא ישיעהו

תל־אביב

ר קו ח עכשיו? ל
 הדרישה על בתגובה
 לחקירת ועדה להקים
 הציע המילחמה, מהלכי
 ועדת להקים איתן רפאל

 העסק לעניין גם חקירה
הביש.

 שסוף־סוף הזמן הגיע מסכימה. אני
 החבלה פעולות על האמת כל את נדע

 נגד הישראלית המחתרת שביצעה
 עוד יש זאת. רק לא מצרים. אזרחים

 ואולי לחקור, שאפשר עניינים המון
 העבר בבירור להתחיל ההזדמנות זאת

 שחוקרים אחרי שלנו. והרחוק הקרוב
מותר הכל ארלוזורוב, חיים רצח את

אי ד ת כ סו  — לנ
ל ב ת אין א חו כ הו

להעיר: ברצוננו
 קפלן בבית־החולים אנו אין •

 של ההורמונלי התכשיר את מפתחים
 מיוצר שהוא אלא התימוס, בלוטת
וייצמן, מכון של במעבדות ופותח

שי׳׳ק קורא
התחכמויות

 אומנם זה שתכשיר הוכחה כל אין •
 מה וכל הזאת, בתיסמונת בטיפול יעיל
לנסות שכדאי הוא, לומר יכולים שאנו

 _ ואז כאלה, במיקרים בו השימוש את
יעילותו. במידת להווכח

 הומר רק שלא העובדה למרות •
 כל בינתיים אין נפגעים, סכסואלים

 עלול צעיר גבר שכל לכך עדות
להיפגע.

 מי לכל לעזור לנסות שמחים אנו
 חשוב אולם זה, בנושא אלינו שיפנה

אי־דיוקים. ו/או אשליות לטפח לא
— ד״רזאבהנדזל,

] בנטואיץ, צבי פרופסור
 בן־ארי רות מכון

רחובות קלינית, לאימונולוגיה

בדבר. מושיק של בקריקטורה *

2389 הזה העולם24


