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 תל־ :והמינהלה המערכת .הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 העורר •י 136 תא־דואר .03*232262/3/4 טל. ,3 ;ורדון רחום אביב,

רכזי ♦ שנון יוסי :עורף־תכנית י אכגרי אורי :הראשי
 תמי :כיתוב עורכי ♦ פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת

 ראש ♦ סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .טימן וגיורא מוטוביץ
 :המו׳׳ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סימון אכרהם :המינהלה

 רחוב תל־אכיב, בע״מ, החדש״ כ״הדפום מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם
כע״כנ ״כספי׳׳ צינקוגרפיה גלופות . כע״ס ״גד״ הפצה . כן־אכיגדור

ת:הקידמי העוער כו&בח ב ת :ובאחור■ השעיר* כ

עמי
הפרט״ם

 הזה העולם של מיוחדת חקירה
 המישפטי היועץ הממשלה. :מגלה

שתי לקשר חכרו ומכקר־המדינה
 אפשרות כל ואין והשתקה, קה

 השר ממלא אם לוודא
 אחרי מרידור יעקוב

ועדת־אשר. הוראות

 רופא־ היה מתל־אביב האופה בן
 עד רגיל ישראלי ואזרח שיניים
 כריס־ מניו־יורק, הרוזנת את שפגש
 הוליכה הפגישה פאולוצ׳י. טינה

 הזה והעולם לחופה,
ני סיפור את מספר
 עמי הד״ר שד שואיו

הרוזנת. עם ויז׳נסקי

ת ד״ן משה עתיקות הברי
 אגף מודה דיין, משה לשעבר, שר־הביטחון של מותו לאחר רק

 הזה העולם ! לחוי־ל עתיקות למכור רשיון היה לא לדיין :העתיקות
 העתיקות תמורת מוסיאון־ישראל ששילם הדולר מיליון עיסקת את חוקר

נכונות. היו דיין משה נגד ההאשמות כל כי והמוכיחה בארץ, שנותרו

מיליון 28 שנו י ת היי

שבועות! שישה בן שחור, פודל בכלב מעוניין אתה •
!ציבעונית טלוויזיה עימה שתביא לדירה, חברה מחפשת את •
 בימעט בפיאט )1972( הישנה הסיטרואן את להחליף רוצה אתה •

! )1980( חדשה
בבאך! במקומם רוצה ואתה עליך, נמאסו החיפושיות ,•
 ואת לך, מתאימה אינה מפאריס שהבאת האדומה השימלה •

!בתמורה לבנה חליפת-מכנסיים מחפשת
שלהם! לחתונת-הזהב ולסבתא, לסבא ברכה •
 לנשואין ובלונדית, )1.74( גבוהה ,35 בת אקדמאית מחפש אתה •

לידידות! או
!בערבית שיעורים תמורת צרפתית, ללמד מוכן אתה •
 עגלת-ילדים !החופשה בימי לכלב מארחים !בייבי-סיטר •

 לטיול נוסף זוג קבוע! טרמפ באירופה! לטיול חבר משומשת!
!בארץ

ש! ■
 קוראים של לבקשתם להיענות החליטה הזה״ ״העולם מערכת

 מסוג אישיות להודעות קבוע מדור קוראיו לרשות ולהעמיד רבים,
י— זה ן ל ם ב ו ל ש לקורא. כשרות — ו ה ש ל כ ת

■ ה ל ו ל ל
 אישיים, שרותים חילופין, להצעת בילבד, אישיות הודעות יכלול

 על יעמדו שלא בתנאי — רוחכם על העולה וכל ברכות היכרויות,
 מיסחריות. לחברות בהחלט סגור יהיה המדור מיסחרי. בסיס
הפרטים: ואלה

מילים. 2 0 ד ע לכלול יכולה הודעה כל #
 עגלת-הילדים האבוד, הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי +

 להיכרות עצמו את המציע הרווק לחילופין, המוצעת הדירה המוצעת,
התמונה. גם תפורסם היכולת, במידת זאת. לעשות יכול —

הזה״, ״העולם למערכת גלויית-דואר, גבי על תיכתב ההודעה #
 זה במיקרה תמונה. לה מצורפת כן אם (אלא תל-אביב ,136 ת.ד.

 בטלפון בעל־פה, הודעות שום תתקבלנה לא במעטפה)• להשתמש יש
אישי. בביקור או

של הטלפון ומיספר כתובתו שמו, את תכלול הגלוייה # 1
בעל־ההודעה. 1
להחלפות. להצעות זכות־קדימה • ן
שיתקבלו, ההודעוון כל את לפרסם מתחייבת אינה המערכת # ^

המדור, לרשות העומד השטח על יעלו אם
— לקלל ואפילו לברך, לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם אז

!קדימה -

 המדינה בארגנטינה, המגה תחת החיים
 העולם כתב שלה. צבאה על-ידי שנכבשה

 חיים שנות שלוש על מספר הזה
 אלה 15 על ככואנום־איירם,

ה אנשים מיליון 28ו־ נעדרים
ויאוש. פחד של באווירה חיים

עבריים עבדים
 יצחק והתשתית, שו־האנרגיה

 בראיון בגילוי־לב מספר ברמן,
 מודעי, תקרית על הזה להעולם

 על לחוק־הגולן, התנגדותו טל
ה האינמליג׳נס כסוכן עברו

 כי וטוען בריטי,
 מתנגד הוא

לנישו מושבע
בינתיים. — אין

ריקה6בדרום■יאי
 ב• לעבודה ישראלים החתים המערך עסקן

 כמחנות־ שובנו הם שם דרום־אפריקה,
 כדי בלגים נגדם הפעילה דהמישטרה עבודה,
 העובדים, שכיתה. מהם למנוע

 מה מספרים להימלט, שהצליחו
 לארץ המגיע לישראלי קורה

האפארטהייד.

ר סי א ציון א צ ת •ו ו ל ג ם עלבגיןל לי ג ל ג
ב נתלה כדורי יחזקאל של אחיו

 הוא שם, נרצחה אחותו בגדאד,
 מכים ובארץ העיראקי בכלא עונה

ש משום השוטרים בו
ער כמו ״נראה הוא
לב רוצה כדורי כי״.
מישראל. רוח

ת י ס י נ צ ס י ס ה ה ו ב י א  ש

ס י ב כ □
ל ממרחביה יצאה — יאצ׳ינקוף מארי־הלן

 רנה, אלן את איפרה ושם — הגדול עולם
אח וכוכבים מונסאן איב גילגוד, ג׳ון
חו היא שנה 20 אחרי רים.
 על ומספרת הביתה זרת

 כו־ של המוזרים הרגליהם
הגדולים. הקולנוע כבי

 בכיסא-גלגלים יושב הממשלה רא^ז
 הצדקה אירגון על־ידי לו שהושאל

 הוא הממשלה ראש האם •טרה. יד
 — לצדקה הצריך נזקק

 ברירה לו היתה שלא אז
ץ זה לאירגון לפנות אלא

 57 אסורה הכניסה לגברים :מינכן •טל הלסביות כמושבת ביקור
68 השדרן נגר הפאנק :בשמה בוזב שימוש על מוחה ״קליק״ להקת

קבועים: מדור׳□
4 תשקיף
5 במדינה

14 מכתבים
18 תשבץ

20 דלי מזל - הורוסקופ
 25 אש״ף בריטניה, זאיר, — קטן עולם

26 כעולם אנשים
31 אנשים
33 בלוגים
 אדוני :ימית מתעשרי — הנדון
37 הבארון

38 למסיבה ממסיבה
 הקיימת, הקרן רפול, — אישי יומן

41 וג׳יי־אר היטלר
ותר, מוחמד - אומרים הם מה

יונה מרגלית, אבינועם שיטרית, מאיר

 43 •דוקטורי וכוכי נלסון רפי אליאן,
44 קולנוע
46 שידור
40 שידורים מדריך
53 עוכר־ושב •חשבון

56 ממאדים איש
 לעשן, להפסיק איך — לגברים לא

 סטריי־ וברברה הסולת הבתולות, חביב
56 סנד

 בן־ציון שחם, נתן - נייר של גמד
50 ופארמר גומבריך תומר,

 64 שהיה הזה העולם היה זה
67 והשקל אתה

70 ספורט
71 המרחלת רהל

ם 2316 הזה העול




