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חדש!!!
 הוידאו לספרית מנוי
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 יחידה מחיר - ומגוונים שונים נושאים

 קסטות למשלוח אפשרות ש׳ 2500מ- החל
 טלפוני תיאום עפ״י הביתה

 בעולם והחדישים מהטובים אמצעי;וניעה
ש׳ 1600 מ- החל שונות אהבה בובות
יחידה ש׳ 500 ארוטיים תקליטים אלבום

ת מבחר ס קסטו ק  לטייפ ס
 ואנגלית עברית שפה —

יחידה ש׳ 300 במחיר
 18 גיל מעל למבוגרים רק המכירה

ש׳ 300מ־ החל אהבה ותנוחות צורות

' ׳ ׳ ,* י
שונים, ספרים 10

 שי) 30 משלוח (דמי - דורש לכל מפורט קטלוג
י<משלוח על מיוחד דגש משלוח דמי שי ׳30 לצרף נא ל ח י /) . 

1*4( ן}־** השולח. זיהוי תו ללא - אטומה באריזה
אשראי כרטיסי מכבדים טלפוניות הזמנות מקבלים

ר ש פ ג א י ש ה ת ל א

ר העובט גו
■ ביום  בערב, שליש

ת בתחנה כזי ר מ  ה
ב בי א ל״ ת ב

מכוונים
)24 מעמוד (המשך
מ המילולית ״האלימות נגד חוצץ
וה בארץ שפשתה הצדדים״, שני

 הנפשע הרצח — פריה את ניבה
בירושלים.

 מסוגו חסודים תיקשורת אנשי
 ישראל, (בקול מרגלית ד. של

מתק בפברואר) 11זד ערב־שבת,
 הנצים הצדדים בין להבחין שים

 מהם מי ולקבוע מילולית באלימות
אשם.

ב בגין. מנחם ראש-הממשלה,
 בטלוויזיה בהופעה לעצמו שוותו
 אביר דמות את הרצח אחרי מייד

 ונש- מאפירות בפנים קונן היגון,
 דם שפך על בעיניו, דמעות-תנין

 שר־הביטחון יהודים. בידי יהודי
 במצח קרא שרון אריאל לשעבר,
מה המסוגננים דבריו את נחושה

יהו על־ידי יהודי הרג וגינה כתב,
ה ביותר האיומה כטרגדיה די

לפיתחנו. אורבת
 מהאמת מתעלמים ביחד אלה כל
שהא הקובעת והאכזרית, המרה
 צאךמרעיתם ושל שלהם לימות
 במילוליו- פעם אף מסתפקת אינה
 שלהם האפעה לשון ושמאחרי תה.

 הקמוץ האגרוף תמיד מסתתרים
מת — בנו ההולמים וזרוע-המחץ,

 ביודעם מעצור, ללא — נגדיהם
 ידנו את נרים ולא הרמנו לא כי

 לנו בכלל. אם ראשונים, להכות
 בבית־הספר נחלה ואץ חלק אץ

 מקיימים שהם לאלימות העליון
הכבו בשטחים ארוכות שנים כבר
 בבית- דורות שחינכו אחרי שים׳

ה הרביזיוניזם של היסודי הספר
ז׳בוטינסקי. של מיסודו תוקפני

שב הנורא ״האסון של מקורם
 יהודי״ על-ידי יהודי דם שפך

 שבהרג הנורא ״והטרגדיה (בגין),
 הוא (שרון), יהודי״ בידי יהודי

 פחות לא הנוראה הטרגדיה המשך
שלי — חניכיהם השתוללות של

המת — מדים וללא במדים חיהם
ער דם שנים זה ושופכים עמרים

 שם מכהה. באין חסרי-מגן, בים
 ״למילחמת ידם את מלמדים הם

 וכשמותר מבית״, בבוגדים המיצווה
דמך. גם שיותר סופך זולתך דם

יה נהר ירמיה, דב

ידועולים בתודות

בתו ראסן לארץ ״תורידו
ירושלים״. לות

)10 ב׳ (איכה

 העיתונאיות, ובייחוד העיתונאים,
ה הסטודנטיות על להתריע הרבו

סיוון קורא
אחת נמצאה לא

הספי מהן 65ל6 שרק ירושלמיות,
 פרסום עד מץ יחסי לקיים קו

בב היו עדיין £35> ואילו הסקר,
אז. תוליהן

מועדי□ אוטובוסי□
 כבאית לסטרח אותו חסך האוטובוס בחזית הסלט

לגיטימית.
 בתל־ המרכזית בתחנה שהותקף האוטובוס לב: שמתם לא אולי

 את בחזיתו נשא ),2367 הזה (העולם סידאין אנשי על-ידי אביב
או שהנהג מבלי שם, נשכח בוודאי הוא צה״ל״. ״בשרות השלט

 הבחינו לא הפיגוע חוליית אנשי שגם יתכן בו. הבחינו הנוסעים
להם. חשוב היה לא שהוא או בו,

 תל־ בלב צבאית מטרה חיפשו שהתוקפים יתכן, גם יתכן אך
 בחזית השלט .201 מם׳ אוטובוס כשהופיע להם נזדמנה וזו אביב,

 הבינלאומיים והנוהג החוק מבחינת לגיטימית, עליו ההתקפה את הפך
מילחמה. בעיתות

 שלטים להסיר האוטובוסים מנהגי ולדרוש להתבייש, לא כדאי
התקפה. המזמינים דומים,

רמת־ג! רדום, יוכבד

 בירושלים שהמצב היא האמת
 את (םחק/י ורע/וטוב הלוך הולך

 בידינו העיר כיבוש מאז המיותר)
 מלך דויד שנה. אלפי שלושת לפני

 לעת נזקק השלום, עליו ישראל,
 את שתחמם בתולה לנערה זקנה

כזאת אחת נמצאה לא והמה בשרו

 ולה־ בתולות, בירושלים), אומרים
 עד הרמונו, סריסי בידי פקידן

זקנה. לעת להן שיזדקק
ירושלים סיוון, ראובן

 אחה, אימה
ז רוטוזי׳לר

 רוטוויילר מסוג כלב לי אבד
ה המוצא בלומפילד. בסביבות

לפנות נא שכרו. על יבוא ישר
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 או 03־822044 בטלפון ליורם,
 .03־252610 בערב

תל־אביב דטושניק, יורם
תמונה. ראה •

 איפוא נאלצו עבדיו ירושלים. נבל
 ורק ישראל׳ גבול ׳בכל לבקשה
לגב שבסמוך סולאם (היא בשונם

 המזרחי), יזרעאל בעמק המורה עת
ב מירושלים, ק״מ 90כ־ הרחוקה

 מצאו הימים, אותם של עפר דרך
 וראו צאו אבישג. הבתולה את

ירו בנות והגונות צדיקות כמה
 אלפים כמה שכן, בימינו, שלים
 עדיין בלבד, באוניברסיטה מהן,

בבתוליהן. הן
 בבתולות, מחסור של זו, בעיה

 של כיסאו יורש מעיני נעלמה לא
 החכם ע״ה, המלך שלמה דונד,
 הרואה הבטל (ואיזהו אדם מכל
ל עלתה מה כשראה הנולד); את

 רפואה הקדים זקנתו לעת אביו
ופיל נשים אלף לו ולקח למכה
 חשש בלי היה יכול מהן גשים.

ש (כמו אחדות׳ 'כמה להפריש

■ נוהג אכזר

חי! טרף נחוץ מדוע
אלי שהופנו התלונות בעיקבות

המוכ תל-אביבית שחנות על נו,
 נחשיד. את מאכילה בעלי־חיים רת

חזי שפנים, (עכברים, חי בטרף
 מתבוננים של ולעיניהם ים),רי

לה מבקשים אנו הראווה, בחלון
 והציבור החנות בעלי לידיעת ביא

זה. אכזרי לנוהג בנוגע מידע
הת בקיום — בטבע ראשית:-

 לחיה — טורף־נטרף של מידי
אפ לפחות יש להיטרף המועדת

 הוא כזה מגורלה. להימלט שרות
 הבלתי־ בתנאים ואילו חוק־היער.

 או חנות של מאוד עד סיבעיים
כזה. סיכוי כל קיים לא — גן־חיות

 להאכיל צורך כלל אץ שנית:
 דד על המפקח חי. בטרף נחשים

 הלונדוני בגן־החיות אקוואריום
 שגן־החיות מאשר, ״אני לנו: כתב
 חיות או זוחלים מאכיל אינו שלנו

ו פתן נחשי חי. בטרף אחרות
 אפשר זוחלים של שונים מינים

טרי.״ מת, בטרף להאכיל
תל־אביב פרידשטיין, הילדה

 ראש יושבת־ היא הכותבת •
בישראל. חיים בעלי צער אגודת

ת ע די לי

ם הקוראי
 סיב■ השולחים קוראים

 לנבון מתבקשים תביס
 אד לכתוב בקברה, אותם

 נד במכונת־־כתיבח תם
 האחד דובי ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר• של כלבד
 תמונות למברפים תינתן

למיכתכיחם•

2375 הזה העולם26


