
רומניה
 של היפות הפנים

 קל כמה ישראל.
 למען להתלהב

 — לוחמי־חופש
 בבית אחרת. בארץ
 ■ותר הרבה זה

קשה.
)14 (עמוד

איראן

 אמריקאית רשת
 שאורי טוענת
 עסק עשה לובראנ׳

 איראן. ע□ חדש
 בשיחה לובראנ׳,
 מה על מקיפה,

 באמת שמתרחש
 האחד הוא בלבנון.

שיודע.
)18 (עמוד

3
 רעולי־הפנים

 ף משת מביאי□
 כתב למישפט.

 נקלע הזה׳ ..העול□
 איך במיקרה. לשם

 מקרוב. נראה זה
)12 (עמוד

■—יי—■י

קאהיר
 חוזר העסק־ביש

 מדוע רפאים. כרוח
 ניניו מרסל הופקרו

 בכלא וחבריה
 11 במשך המצרי

 השאלות על שנים?
 לא ביותר החשובות

 מדברים.
)8 (עמוד

■■

 על מס שיקחו בריקדות. על לעלות מוכנה אני החשיש '..בעניין
 היא בחשיש. סחר של בחשד השבוע נעצרה אבידן לילי חשיש!

מרוגזת. מ״מון שוש ג□ מיואשת. ג□ היא זועמת.
)48 (עמוד

הגליון בתוך
4 קטן עיתונאי — יקר קורא

4 ליושנה עטרה מחזיר — מיכתבים
״ ממורמרי  5 הישראלי למאזזכיזם נדי מספיק — 1^

6 המנכ״ל? ננד עלילה — מקל אריה
8 ויגורש יניע למבר — תשקיף

8 ובנידה פרשה — ביש עסק
מערן־־הרכש ננד חיל־האנויר — מעופפים חריגים

10 מישרד־הביטחנן של
12 להורג הנצאה — בשכם בקאסבה
14 ה״ד ומדינת ניקיל מדינת — במדינה

14 מישטרה מדינת — כסה צבי
15 גרמניה איחוד — הנדון

16 וכדורגל כשפים — אנשים
18 פסנחק אני — לובראני אורי
23 שיתר בלי מהפכה — אישי יומן
25 יפאני סי!ט — הסילון חוג

26 ינבל חונג נשש — ישראל לילות

29 שקט קצת להם מניע — הורוסקופ
30 בפיתה הסברה — חדש דף

32 מאשת! מסתתר — כהן מוטי
33 מרקים בעיקר — וגם זה

34 עריק — יעקובוביץ ירוסלב
36 תשבצופן
36 נאחר׳ לפני — לרותי מיכתבים

38 מדונה של המתחרה — המרחלת רחל
40 ננמרה לא שר — הלילית הפגישה

 • לנריא רענן • דן אורי • כהן דני — אחרת דיעה
 ניל • אשכנזי דניאלה • נטנירסמר■ ענת • אדם אילנה

 42 אנפירה של והחברים ליפשיץ • דרורי יהודה • סמסונוב
46 תווי משה! — קולנוע

פיליפסמרן, מלי בנרשט״ן, עוז׳ — אומרים הם מה
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