
ל ישראליות צעירות מגייסים סוכניו כי
מפוקפקות? מטרות

חיפה אסטל, מרים
 שזרק הזה, העולם של למראיין הכבוד כל

ראשו ממדרגה סקופ וקצר טובות שאלות
נה.

ירושלים אליהו, ין

הגנה מחסום
החיו תכונותיו את הבליט הזה העולם

שמ יעקוב החדש, שר־המשפטים של ביות
 על פסח הוא אך עשה. וטוב שפירא, שון
תפ מרובה: שחשיבותו אחד, מסויים פרט
 של השחיתות בחשיפת שפירא של קידו

בחושיסתאן. ג׳ונגל־הבשר
ב יעיל מחסום־הגנה שפירא מהווה בכך

 ראשות־ אל דרכו את מתכנן שאולי מי פני
הממשלה.

נתניה כיכרמן, יצחק
עצמו נגד ח״ם

 ״שמות העורך כתבת את כשקראתי צחקתי
).1482 הזה (העולם טובים״

אבנרי, מאורי לא
 מח״כ אלא חלילה,
שם־ ויקטור מפ״ם
בכנ שהצביע טוב,
בענ עצמו, נגד סת
המחירים, העלאת יין

וכר. היוקר תוספת
 עושים אתם טוב

 את חושפים כשאתם
הקו של מהותה
ה החדשה, אליציה

 ממפלגות מורכבת
 מפלגות- המתקראות

ש מבלי פועלים,
כאלה. באמת תהיינה

 הפועלים כל של מאבקם הוא מאבקכם
בישראל. ושוחרי־השלום

 דבוריה כפר איכרהים, מוחמר עלי

ומטומטם יפה
 לבשל היודע ומטומטם, יפה גבר אני

להוליד. ומסוגל
(העולם שביט לעדנה בדיוק מתאים אני

האינטליגנ והשחקנית השדרנית ),1482 הזה
לא? מחפשת, שהיא מה זה טית.

רמתיים שוסטר, אברהם

ומדריך שומר צופה,
 שער על כהן, מרסל למראה הזדעזעתי

 הזה (העולם הפנימיים ובעמודיו הזה העולם
הנו הציירים תמונות גבי ועל לצד ),1482

דעים.
 ובתור בחיפה, הריאלי בית־הספר כתלמיד

 בתנועת־ המדריך ושומר־מוסר, דתי צופה
 הח־נוס בהחלפת רואה אני בני־עקיבא, הנוער

ברבריות. — מיפו בוונוס האמיתית
חיפה פלוגר, משה

אמצעי־נגד
(העולם בחולון המשתוללות הכנופיות

 זה כדוגמת אמצעי־נגד, הולידו )1483 הזה
בתמונה. המופיע

חולון כקש, אברהם

 ראה — לעמוד בשרשרת הקשורה מכונית
תמונה.

בשיירה כנק״י
 (מזכיר צבן יאיר לדברי להתייחם ברצוני

 מיקוניס־ של הקומוניסטית במפלגה בנק״י
במו שבוע לפני שנערך בסימפוזיון סנה),
 הלחימה דרכי על בתל־אביב, אחווה עדון

דיוקם. על ולהעמידם הדתית, בכפייה
 הוזמנה בנק״י כי צבן טען בדבריו
 העולם תנועת של בשיירת־השבת להשתתף
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 רגהוג רשאי הנד
 מרוץ במכוניות

 רשיון ללא
התערוכה כשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5מ־
״קארטינג״

 כל את שכבש הספורט
אירופי״

42 ,28 ,27 ,22 אוטובוסים:

1484 הזח חעולס


