
שניה חזית
 זה במיקרה. לידי הגיע הזה העולם גליון

שנתיים. לפני היה
 נלהב קורא אני מאז
 אני עיתונכם. של

העי שאתם חושב
 במדינה היחידי תון

 מפני מפחד שאינו
האמת. גילוי

 השנתיים במשך
ה את קורא שאני
 נוכחתי הזה עולם
 לא אתם כי לדעת

לקר לצאת מפחדים
 נגד ציבוריים בות

מי וחזקים גדולים
בם.

 קבלו בכנסת השניה החזית פתיחת עם
לצידכם. אני בירכתי. את

פתח־תיקווח זכאי, רפאל

ובחורות כחירות
תפ אם האחרונות. בבחירות הצבעתי לא
תמו לפרסם סיקו
 בחורות של נות

ב אצביע ערומות,
 עבור הבאות בחירות
הזה. העולם רשימת

לוין, יעקב
הרצליה

 של סיעה
שניים

 אבנרי אורי אם
ב עצמו את ירגיש

 אני בכנסת, מאד דד
 שיצרף לו מציע
יצ את לסיעה אליו

 היתר, שלכם הסיסמא יש, מה רפאל. חק
לא? לבית־הסוהר״, או ״לכנסת

רחובות שמשוני, מיכאל

בכלא סופיה
 אחריה הזדנבו לורן, סופיה כאן כשהיתה

 בחברתה. להצטלם ומתו צה״ל אלופי כל
ה לורן סופיה את גילה הזה כשהעולם
 בצה״ל, חיילת במיקרה שהיא ישראלית,

רבה. סערה קמה
 הזאת הצבועה שהטוריסאניות חושב אני
 משהיא יותר צה״ל, של למוראל מזיקה

המדים. כבוד על שומרת
חולון המאירי, דני

בשירה לוחמים אחוות
 מה כל שונאים שאתם לי ניראה ב״ה

 של הגלימות באחד ובמסורת. בדת שקשור
של המחוכמת בהצעה ניתקלתי הזה העולם

 גם ולספק בצבא, הכשרות את לחסל כם
לחיילים. חם אוכל בשבת
לע מציעים שאתם הרי נכון, הבנתי אם
 כשר אחד מטבחים, שני מחנה בכל שות
 שחיילים לכך יגרום זה כשר. לא ואחד

ב לאכול יצטרכו משותפת במסגרת החיים
נפרד.

 להתקיים תוכל חושבים, אתם כך, האם
 חיילי של הלוחמים אחוזת ימים לאורך
צה״ל?

 צה״ל כהנא, מנחם רב״ט

אמצעים לחסרי מיטה
 להתקשר אוכל אם מאד לכם מודה הייתי

ה חסרת־אמצעים משפחה עם באמצעותכם
 כזאת, מיטה לי יש תינוק. של למיטה זקוקה

 טוב במצב מגירות, ושלש ארונות שלשה עם
נצ למשפחה אותה למסור רוצה והייתי

מיטה. לרכוש משגת אינה שידה רכת,
 היודעים הזה, העולם קוראי אל פונה אני

 אולם על־כך, לי שימסרו כזאת, משפחה על
 שלא ומבקש שם, בעילום להישאר רוצה אני

המקבלים. זהות על פרטים שום לי תמסרו
אשדוד קורא,

 חלק ליטול מוזמנים הזה העולם קוראי
מנ באמצעות מאשדוד, הקורא של במפעלו

למערכת. תב
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 מהשמיכות להנות תוכלו מעתה
 מילוי עם החדישים, והכרים
 בשלל כימי, בשילוב דיאולן
 השמיכה ודוגמאות. צבעים

 ואורירית, קלה אך מחממת,
לטיפול. ונוחה מהנה
 ומרגיעה. עריבה לשינה החיונית הגמישות בעל הכר

 עש, בפני ועמידים אלרגית השפעה כל חסרי והכרים השמיכות
 ימים. לאורך יציבותם על ושומרים בבית, לכביסה בנקל ניתנים

דיאולן. מילוי עם והכרים השמיכות את דרוש ופינוק רעננות להרגשת
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דיאולן. מילוי עם חלוקי-בוקר, תינוקות, בגדי של רב מבחר
הצברית

 את הזה העולם דפי מעל להכיר נהניתי
 (העולם ויטנברג אלישבע האמיתית, הצברית

 הזאת בארץ עוד שיש לדעת טוב ).1470 הזה
 בלי גם יפות להיות שיכולות בחורות

 אביזרי ושאר מלאכותיים בריסים להשתמש
המלאכותי. היופי

 יפו קירשנר, יוסי

הנבחרת של המוראל
 לחיין חיים הבנחרת, שוער של האשמותיו
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 אמריקה ציוני בית תל־אביב,
 234630 טל. ,3 בריינין
 הצהרים) לפני (גם

חיפה:
רוטשילד בית ארדשתיין, בית

כפר־סבא ״צברי

1473 הזה העולם




