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 ״ביטחוני״ רבעון לאור הוציאו הס
אלו של כשמות שקושט מהודר

 מי מודעות? להם נתן מי פים.
 ?־ מכון להם יש האם ? אותם מימן
 יואל הנוכל הם אלה

 משה ושותפו ישראלי
תפקי שימלאו יהלום

סהליכוד. כביטאוי דים

ת ב ת שער כ :האחור■ ה

מתגעגעת אני

 היא יפהפיה, נערה אהה־גי, אוסי
 אהרוני (״גומאדי״)רחמים של כתו

כישר והמבוקש כאיטליה הכלוא
ה כרצח אותו מאשימים כאן אל.

 ל־ מספרת ובתו כפול,
 אביה על הזה״ ״העולם
 לארץ, לחזור הרוצה
נגדו. המישפט למרות

 תל■ :והמינהלה המערכת .הישראלי החדשות שכועון הזה״, ״העולם
העורך . 136 תא־דואר .03-232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב אביב,

רכזי ♦ שנץ יוסי
 . 136 תא־דואר .03־232263/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב :יב,

:עורך־תבנית י אכנרי אורי :הראשי
ת: ערכ ב: עורכי ♦ פרנקל ושלמה ישי שרית מ תו תמיכי
 ראש י סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .נוימן וגיורא מוטוביץ

 :המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון אברהם :המינהלה
 רחוב תל־אכיב, בע״מ, החדש״ כ״הדפום מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם

כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . כע״מ ״גד״ הפצה . כן־אכיגדור
 אותו גירשה והיא יפה, עלו לא אשתו

מכיתס.
 החל בני־הזוג של האמיתי הגיהינום

 ואחרי ברע, אחד יום כוכבית חשה כאשר
 ולהוציא לנתחה הומלץ רופא של בדיקה
ברחמה. שהתגלה גידול

ברע, שנית כוכבית חשה חודש אחרי
הגי כי נקבע שם לבית־החולים, והובהלה

 התפשט ברחמה שהתגלה הסרטני, דול
והכליות. השתן שלפוחית אל ועבר

האמת, את לה גילו בית־החולים רופאי
 מקבלת בביודהחולים, שוכבת היא ומאז

 מיום מחמיר ומצבה סרטן נגד טיפולים
כאבי־ חשה והיא נשר, שיערה ליום.
 לאכול יכולה היא אין גופה. בכל תופת
כלל.

חמור, בהתקף־לב משה לקה בינתיים
כו־ .100ס/סב־ נכה שהוא קבעו והרופאים

ופרנסתם כליל, ממנו ניטל שר־עבודתו
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 מיכתב קיבלתי ימים כמה לפני
 המועלה בארנום, המחזה סמל את שנשא

 עדית, עליו חתמה בארצות״הברית. עתה
בורשטיין. מייק המחזמר, כוכב של אשתו

העו גיליון לידי ״הזדמן עדית: כתבך!
 כל־כך העצוב סיפורם ובו ),2313( הזה לם
 ברד- ומשה חולת־הסרטן כוכבית של

שטיין.
 ממחלת- נפטרה ז״ל שאמי ״מכיוון

 לסדר־היום לעבור יכולה איני הסרטן,
 גרמה היא כתבה. אותה קריאת אחרי

מכאיבים. זיכרונות והעלתה רב לצער לי
כתובתם את לידי תעביר אם לך ״אודה

חלוצים! לא הס
 אוזן, אהרון סגן־שר־העבודה־והרווחה,

 ל״העולם בגילוי־לב מספר תמ״י, איש
 עדוודהמיז־ איש של הרגשתו על הזה״

 בחבל־ימית, שמתרחש מה לנוכח רח
קור שהם אותו מרגיז

ו חלוצים, לעצמם אים
 את אמנע :מבטיח הוא

ימית! לתושבי הפיצויים
0

הסמים רשת
 ניסים הישראלי מגלה: הודי עיתון
 פרש לשעבר, וצנחן קיבוצניק ינים,

 ודרום■ הודו על־פני אדירה רשת־סמים
 כראש עמד הוא אסיה.

שרא הלטאה״ ״כנופיית
עתה. נמחץ שה

הח״כים
שירות־עצמם ב

 הה״כים על כסידרה שנייה כתבה
ת שירותם את המנצלים  כדי ככנס
פו הזדמנות וכאותה — להתעשר

שירות עלים  ואילי■ גדולות הכרות כ
הפרק כין הקרב על הון.
 והכלכלן מילוא רוני ליט

 כוועדת- כדין־אורגד יגאל
©הכנסת. של האתיקה

משנסהצליחה הועידה

תבת כרדשטיין :מימין לכוכבית, הצ׳ק את מגישה (משמאל) גל כ
אמיתי גיהינום

: 0 □ י ר ו ד י מ ע ו ב ק
שמעון של חוזרת צלילה — קולנוע 4 תשקיף

.ונועה יקרה אמא אאוטלנד, דותן, 5 במדינה
41 17 בת 10 והשקל אתה
44 המרחלת רחל 16 מיכתכים

והשומן העורך אשת — לגכרים לא 18 תשכצופן
מהציפורניים לאק הורדת שבמרק, 10 הורוסקופ

46 מהחיים וסיפור 21 ושב עוכר חשכון
48 שידור 22 למסיבה ממסיבה
40 שידורים מדריך הבנק פקיסתאן, — קטן עולם
54 אומרים הם מה 25 ופלסטין ג׳נוסייד העולמי,
56 הפטפטנים מדינת — ממאדים איש 27 כעולם אנשים
57 כלכוטק 20 אנשים

מוד״אנו, פטריק — נייר של נמר 33 60כלונים בסר ויעקב בורלא יהודה
64 שהיה הזה העולם היה זה בכרי נס שרון, אריק — אישי יומן
67 ספורט 34 ומזג־האוויר גאליפולי תים,
74 לו — לה — לי 35 ] אדירים אלוהים — הנדון

 ראש־הממשלה, בחסות ועידת״התיירנים,
 ולמיכרה־זקב השרים בין לזירת־קרב הפכה
 ב־ שעסקו מהאנשים לכמה

 מאחרי קרה מה אירגונה.
 — הוועידה של הקלעים

סנכשל? ומי ממנה, הרוויח מי
גבוה מתח

לבווס?
 של מישפטס הסתיים כירושלים

 עמום את שחקרו אנשי־המישטרה
 רחל כרצח •שהורשע מי ברנם,
 ועל ותוצאותיו, ה-זישפט על הלר.

האפ לגכי ההשלכות
 מיש■ שייערך שרות

 לעמוס חוזר פט
כרנס.

י * 1 ־ ־ ־ ׳־־

0

 להקל באפשרותי שיהיה כדי הנ״ל, של
 לשניים. שנותרו המעטים ,האושר׳ ימי על

 שקל 1000 בסך צ׳ק מצרפת אני בינתיים
לידם.״ להעבירם נא —

 אותה בעלת גל, נירה התייצבה השבוע
 אטוול, כוכבית של מיטתה ליד כתבה,

 בבית־ האונקולוגית במחלקה ,28ה־ בת
 את לה ומסרה בתל־אביב, הדסה החולים

עדית. של ההמחאה
:.משפדת היא

ל כשמכשיר במיטתה, שוכבת כוכבית
 ראשה, לידיה. מחובר תוך־ורידית הזנה
 בכובע־צמר. עטוף נשרו, שערותיו שכל
מקיאה. והיא ככדור׳ נפוחות פניה

 בן אהובה ולילה יומם יושב לידה,
חולה־הלב. ברדשטיין משה ,63ה־

 השניים כי סופר הזה העולם בכתבת
 מוכר־שלגונים, שהיה משה, כאשר נפגשו
 מוזנח שלבושה צעירה, בנערה הבחין

 לא כי במתנה, ארטיק לה ונתן ומלוכלך
כסף. ברשותה היה

 כוכבית שנית. השניים נפגשו למחרת
 יותר מאוחר לביתה, משה את הזמינה

עם שנישואיו אחרי עימה, להתגורר עבר

2319 הזה העולם

 ושידוכים, מציאות
 וברכות שיקוצים

ומשו שונות ועוד
החדש. במדור נות

 ״1 עלי הגנה לא ״המישטרה :רותח שמן פניה על שפך הוא

ת הכרתו  אכי של המלאכית :הידוע הזמר של 21ה־ כ
הדוגמניות מרד :עוד לבך מובנות הן אין

 2000ב־ תלויה אלה אומללים שני של
הסוצ מהעזרה כוכבית שמקבלת השקלים
שמקבל שקלים 2000 של ומפנסיה יאלית,

ממיבטחיס. משה
די את ממנו תבעה משה של אשתו

 את שמכר אחרי בכספו שנקנתה רתם,
 חדשה מונית לקנות כדי הקודמת דירתו
 אשתו מונית. נהג שהוא אשתו, של לבנה
 כותונת ללא הבית מן גירשוהו ובניה

לעורו.
 ב־ כוכבית של מיטתה ליד שוהה משר.

המרגי נוכחותו שרק ונדמה בית־החולים
 שפתיה, על רפה חיוך להעלות מצליחה עה

בחיים. אותה ומחזיקה
ד  הודיע בינתיים הכתבת. סיפור כאן ע

 — תרומה, על לידסקי צבי עורך־הדין גם
 בפרשת שלו שכר־הטירחה על ויתר הוא

ברדשטיין.

החשמל כחברת
 חבות־ עובדי לוועד בבחירות זכה המערך

 הוא מגלה: הזה״ ״העולם חקירת החשמל.
 תמי בגלל לא לזכות, שלא היה יכול לא
 בגלל אלא העובדים, כת

 העובדים הבחירות. שיטת
 — מתרחש מה שידעו

ז וזועמים. ממורמרים

גוסס! דוח.חת


