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 משרף בושם )74 ;פילגש או

לרפו קדם בימי שימש עצים,
 מחייה )77 ;מקום )75 ! אה

 )78 (ר״ת): העברית השפה
 :אוכל מזון, )81 פרח־נוי;
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 המרכזי האבר )40 בדקדוק;
 ;והעצבים החושים מערכת של
 יחידת )44 ;כלי־כתיבה )41

תע )46 !ממציאה ע״ש חשמל
 הכוכב )49 ;חייב )47 ! לומה
 בעל )53 ;פטפוט )50 ;ונום
 )54 פו! א.א. של ביצירה חיים
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 דד נאומיו עם כולו העולם בעיני
 ואצבעו הבכייני וקולו היללניים,
 גילם החייכן רגן רונאלד המונפת.
ה במערבונים ב׳ קאובוי תפקידי

 מי ונראה נמתין הבה אמריקאיים.
 הי־ :הראשי בתפקיד יותר יצליח

החייכן. או — ללן
ירושלים פ*, ש.

סוידים 1לינ1ו עובדים
 ב״העו- שצולמה הבחורה

 כזונה, )2253( הזה״ לם
הו בצד״, ״חוק במדור
 ב״העו- שבוע כעבור פיעה

 כצעירה )2254( הזה" לם
 נטפל ששוטר ישרת־דרן,

להת כוונה מתוך אליה
איתה. עסק

 השומר־הצעיר מן השמאלנים זים
 ואני שמיא. כלפי דברים להטיח

 השמאל בפשעי כי ■לומר, מעיז
 לכל ״כיסוי״ יש ישראל דת נגד

 ואתה והאסונות. והשואות הצרות
 איך השמאל, שאגת קול את שומע

ה את להציל וצורח, מכריז הוא
ה שד־הפנים את ולהכות מדינה
ל "מעות מתן ״חטא״ על אדוק

 זוכר אתה אז — ולחדרים ישיבות
 ב־ הנוצרים של קריאת־הקרב את

 את והצילו ביהודים ״הכו :רוסיא
 כי האמת את יודע ואתה רוסיא!״

 או־ עובדי פרופסורים, וכמה כמה
 ער־ וגם שמאלנים, ומשומדים ייב

משו חיים עושים מחבלים, בושים
ו המסים כשלם חשבון על געים

מוחה. אין
 עשו ושמאלנים כופרים וסופרים

 כדי טובים״ ״מעשים וכמה כמה
כת־ חיברו הם המדינה. את להציל

מכויים בתצלום וגערה שוטר
דימיתית פרשה

 או דחילקום. עלינו, תעבדו אל
 לתום־ דוגמה שהיא או זונה שהיא

 — זה וגם זה גם אבל נעורים.
ולת פעם מהי, תחליטו יתכן. לא

מיד.
תל־אביב שלום, מאיר

 יש לזונות ״גם בכתבה י•
 נאמר )2252 הזה (העולם חופשה״

 התצלומים, לאחד מתחת במפורש,
 הדימיו־ הפרשה ״שיחזור זהו כי

כוו היתה לא הזה להעולם נית״.
ו שלום, הקורא על ״לעבוד״ נה

 הסיפורים כי במפורש ציין הוא
 על להקל רק ונועדו דימיוניים

 המיש־ זכויותיו הכרת את הקורא
ש שבתצלומים, הצעירה פטיות.
ובכ ״מדלין״ אחת בכתבה נקראה

 אחת היא ״אביטל״, שנייה תבה
להצ שנאותה המערכת, מעובדות

 הכתבות. להכנת לסייע כדי טלם
 ראה — חיפוש של ביום תמונת
תצלום.

■ עוז. עמזס 3*אד אוד

זאגודת־ישראל
ב כותב קורניק הקורא

 ״כל על הרצינות מלוא
הרעים״. שכני

המשו נגד כתוב הקינות בספר
עוס שהיו דשמאלא, מסטרא מדים

 וזממו יהודים נשמות ברצח קים
 וגם דת־סיני את ולאבד להשמיד
 מזבח על היהודים כל את הקריבו

אל אלפי לטבח וגרמו הייבסקציא
מעי טיפשותם וברוב יהודים. פים

 ולאבד להשמיד שקראו בי־שיטנה,
 יזמו הם ונוטריה. דת־ישראל את

 והקריבו ובגרמניא ברוסיא הפיכות
סטאלין... למען היהודי העם כל את

ה זממו המדינה, הצלת ולמען
ו משה דת את לחסל שמאלנים

 נשמות את רצחו הם וכך ישראל
 וצפון־אפריקא ותימן טאהרן ילדי

 חיל בארץ־ישראל צמח ומאלה
 וחול- אכזריים פושעים של גדול

 ומשחיתי שי-עגילים־עם־אוזניים
השמא ורוצחים. וחשישאים נפשות

 כדי אלה, כל את הולידו לנים
המדינה. את להציל

מע בדבר מספר סדן דב ופרוס׳
ב שנסע קרסל, גצל בסופר שה

תפי לו והיו לארץ־ישראל רכבת
 שמאלני משומד ובא באמתחתו לין

ה וזרקו התפילין את ממנו וגזל
 ביעקב ומעשה החלון. דרך חוצה
 אצל ושאל לרוסיא שנסע אגמון
 בדוסיא נותרו למה אחד פקיד

 נטורי-קרתא כמו אדוקים גרוזינים
 להשמיד רוסיא הצליחה לא ולמה

 אופיום שהיא היהודית, הדת את
 עזרה של אלו ופשעים ל להמונים
ה עושים ותרפ״ט ברנר לרוצחי

 הם ולכן אמונה, מתוך שמאלנים
פושע. מכל גרועים

 כל נראה השמאל פשעי ולעומת
 וישר־ תמים צדיק כמו שוחד זולל

 צור ומיכאל ידלין ואשר דרך...
גדו צדיקים הם רכטמן ושמואל

 ואורי לנגר פליציא לעומת לים,
 פעיל ומאיר אדיב ואודי אבנרי
 יזהר וס׳ שריד, ויוסי יהושע, וא׳ב׳

עוז. ועמוס
את השמאלנים שונאים ולמה
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