
)3 סעסוד (המשך
 חדש, כוח — הזה העולם רשימת עבור
וגב הרים לי מבטיח שאינו היחידי הגוף
עות.

אשקלון כלפי, יצחק

:להילחם
 קמה ישראל בתולדות הראשונה בפעם
 חדש, כוח — הזה העולם רשימת רשימה,
הקו במקהלת חלק לקחת רוצה שאינה
 באופוזיציה. להתנוזן מתכוננת ואינה אליציה

להילחם! מטרתכם־מסרתי:
טבריה פלדמן, דויד

הימים אחרית
 הארץ כל ותימלא הימים: אחרית חזון

(העולם דיסקוטקים
)1463 ,1462 הזה
 וקול ששון קול

שימחה!
חיפה לוי, יעקוב

 המדליה
הראשונה

אי־ של בחירתה
לספור־ טוביס בונה

 (העולם טאית־השנה
היתר. )1463 הזה
ה הבחירות אחת

ש ביותר מוצלחות
הו סוף־סוף לכם.

 אנשים להעריך יודע הוא כי הזה העולם כיח
משהו. שעושים

הישגיה את להעריך יודע אני כשחיין,

 תיבחר שהיא מקוזה רק אני איבונה. של
 הראשונה כספורטאית לאשת־השנה, בעתיד

 האולימפית המדליה את לישראל שתביא
<- שלה. הראשונה

פתח־תקווה כהן, דן

לסטודנטים הזדמנות
הסטו מהווים בעולם מקום בכל כמעט

 בספונטאניות־ המצטיין פוליטי, כוח דנטים
 מוכנים הסטודנטים אנשיו. ובלהט הפעולה

 כפגיעה להם שנראה מה כל כנגד להתקומם
הדמוקראטיים. בעקרונות

הסטודנ כאילו הרגשה לנו יש בישראל
 לצאת פוליטיים. אימפוטנטים עדת הם טים

 רק אך יודעים, כן דווקא הם להפגנות
 או שלהם, פרטי באינטרס פוגעים כאשר

לרוחם. אינו במנזה כשהאוכל
 במדינה למתרחש ואדישות קארייריזם

 בולטים קודי־אופי שני הם לה, ומחוצה
הישראלי. הסטודנט של בדמותו

 כוח — הזה העולם רשימת הופעת עם
 ממשית הזדמנות לסטודנטים ניתנת חדש,
האו ממרומי לרדת משאננותם, קצת לצאת

 היושב לעם ולהוכיח הירושלמי, לימפוס
 מבין רוח־לחימה פסה לא שעדיין בציון

כותלי־האוניברסיטה.
 תרומתם ברשימה תמיכתם נא תהיה
 ללחוץ לאחר־מכן ראויים שיהיו כדי למאבק,

בעולם. עמיתיהם ידי את
חיפה סטודנט, צפלוביץ, אריה

הנמנעים
להסתדרות, בבחירות הגדולה ההימנעות

לרפאל אתגר
 — הזה העולם רשימת הופעת כי מוכיחות

בעינו. דבר היא חדש כוח
הצ לא קודמות, לפעמים בניגוד הפעם,

מהאף. לי יצאו כולם בעתי.
 חושבים אחרים רבים כי לגלות הופתעתי

 על־ידי מפגינים מהצבעה, נמנעים כמוני,
המסורתיות. המפלגות מן סלידתם את כך

ב הופיעה לא הזה העולם שרשימת חבל
 כר־ הם נמנעים 307־ להסתדרות. בחירות
עבורה! נרחב פעולה

ירושלים מושיוב, א.

לרפאל אתגר
 עסקן רפאל, ליצחק מה הגענו? לאן עד

 לדו־השבו־ ,השוחד משפט גיבור המפד״ל,
ו עברים בין לשוויון המטיף אתגר, עון

השמי? במרחב ולהשתלבות ערבים
ב אתגר, את בידיו מחזיק נראה רפאל
 השוחד משפט על בכתבה שהופיעה תמונה

צילו פיברוק זה האין ).1461 הזה (העולם

לביט מוסווית פירסומת לעשות שנועד מי
 5הזה העולם לרעיונות בדעותיו הקרוב און

חיפה גרינכוים, אבינועם
שפט בדרכו רפאל, הנאשם  ב־ לבית־הטי
 העתונים מדוכני באחד הבחין תל־אביב,

הו שערו שעל אתגר, של האחרון בגליון
תו פיעה  משה מפלגתו ח״כ בחברת תמונ
תו, מיהר הוא אונא. במהי בו עילעל לקנו
 לאולם משניכנס רק בכיסו אותו גנז רות,

בית־הסשפט.

חזק מיספר
 סיכום זהו — טלפון״ ספר כמו ״משעמם

 הסרט על )1462( הזה העולם ביקורת
1 הארלו,
 הרי משעמם? הטלפון ספר באמת? מה?

מיספרים! מאד, עמוד בכל בו יש
 ירושלים גרשוני, ר.

צודקת לעולם טעות
ה פקידה דרושה ר י צ  בעלת־נסיון ע

במעריב). (מודעה
 ש י ל מחפשים באור־יהודה למאפיה

במעריב). (מודעה מנוסה
תל־אביב צ., רותי.

ת ל ו מ ע  טרם המזוזדות על הבעלות ת
(חרות). נפתרה

תל־אביב סוזי, מאיד

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתכים. תצלומיהס את


