
מכוזבים
קיטורים יש - 1עש אי?

ציבוריים. במקומות לקטור אסור
מותר. - לקטר *

 החדש: החוק על המקטרים המעשנים,
 אוסר אינו איש הרי הכל, בסר לקטר. תפסיקו
 מה כל הפתוח. באוויר או בביתכם לעשן עליכם

 האחרים את לאלץ שתפסיקו הוא מכם שדורשים
לרצונם. בניגוד איתכם, יחד לעשן

קרית־ביאליק צח, גילה

דת מישאל
לפתח״תיקווה. הבבוד כל ^

 עניינים ויש לחברו אדם שבין עניינים יש
 עניינים אוהב אני הכי אבל למקום. אדם שבין
ואלוקים. העיריות שבין

 הזמן הגיע פתח־תיקווה! לעיריית הכבוד כל
 בתור העיריות את להפעיל יפסיקו שהדתיים
 שלא מי דת. בענייני שלהם הפרטית המישטרה

 שהוא שידע אבל שבת. יחלל שלא — רוצה
 למישאל־עם ללכת מוכנים החילוניים מיעוט.

רוב! שהם ולהוכיח
רמת־גן בן־משה, יורם

והשם הקרינה הפיסיקאי,
 את שהמציא הפיסיקאי מיהו

 נפולת (״זהירות, המונה״גייגר!
 ״העולם דן!" בגוש רדיו־אקטיבית

).1.2.84 הזה״
 קרינה של קיומה המאתר שהזכרתם, המכשיר

 לא שבלעדיו חשוב, כל״כך הוא רדיו־אקטיבית,
 הוא המודרנית. הפיסיקה את כלל לתאר ניתן

 ביותר, קטנות קרינה כמויות ומזהה ביותר רגיש
 וגם (כורים) גרעינית בתעשיה גם משמש ולכן

אוראניום. של מירבצים בגילוי
 חוקר כיצד מובהקת דוגמה הוא מונה־גייגר

 יישכח, שלא עולם בשם זוכה אלמוני כמעט
 המכשיר ממציא שמו. על הקרוי המכשיר בזכות

 חוקר גרמני, פיסיקאי גייגר, האנס הוא ,
).1945 — 1882(רדיו־אקטיביות 1

ירושלים וידר, שימשון

לעכברושים ראש־השגה
 - לבעלי״חיים כבוד נותנים בסין

אותם. אוכלים וגם
 התחלת את בסין חגגו בפברואר, 2ב־ השבוע,

 העכברוש״. כ״שנת הידועה החדשה, השנה
 שנת־העכברוש כי מהרגיל, גדולה היתה השימחה

 60 בן הירח(מחזור שנות במחזור הראשונה היא
המערבי. בלוח למאה המקביל שנה),

 את וקוראים בעלי־החיים, את מכבדים הסינים
 נחשים, קופים, חזירים, של בשמות שלהם השנים

 גם מהם מונע לא זה ועכברושים. תרנגולים
כולם. את בתיאבון. אותם לאכול ־

 צבוע יותר הרבה לא. בכלל צביעות? זו האם
 וחמורים, חזירים לאכול — שלנו הנוהג הוא

 לבך, ״בשר כמו בשמות־דופן אותם לכנות
 רק לשמור המפורשים השמות ואת ו״סלאמי",

 אנחנו מתחרים. לנהגים או שנואים לפוליטיקאים
 מהרעיון מזדעזעים אך פרות, לתיאבון אוכלים

 בין ההבדל מה לא, למה עכברוש. אוכל שמישהו
. לחלמון? חלבון

שבע באר ברגיל, אורי

בחוץ - סגן־שר
 כשהיה אליו לב שם לא איש

 נודע כשהתפשר, רק במישרד״החוץ.
שם. עשה מה לנו
 להרגיז נדיר כישרון יש בן־מאיר ליהודה

 מפיו הנשמעת הלאומנית כשהתועבה גם אותי.
 להשתלב מנסה הכל בסך והוא מקורית, אינה

 צורם שלו הטון — רחבה מדברת במקהלה
 אלה על מאפילות הדמגוגיות הופעותיו מהרגיל,

חבריו. של י
 על אומנם, שמר, הוא חודשים כמה במשך

לשתיקותיו הסיבה שהתבררה עד נמוך, פרופיל
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

בע״מ הקדושה הפרה
 השבועות בארבעת הזה״ ״העולם גילויי את חוקר המישפטי היועץ בעוד

 עובדות של שפע להגיש הזה׳׳ ״העולם ממשיך האחרונים,
ן  עליהם נוספת והסתעפויותיה. לוינסון״ ״פרשת על חדשות <7|
** ת מארץ אגדה * ם סיפור - האגדו הארץ. את שיזעזע מדהי

האחורי: השער כתבת

את שנאתיא
אשלי! אבא

 עם יוצא שהיה לאבא, כשקינאה אמא את ״הבנתי
 וצבי נירה של בתם לידסקי גלית מספרת בחורות,״

המפור־ הפליליים עורכי־הדין לידסקי,
 פרטים לראשונה חושפת היא סמים.

הוריה, ומגירושי מעברה אינטימיים
זוהר. של בקריירה לפתוח ומתכוננת

ויי יי
 הוא לעצמי: אמרתי קוסטא, את -כשהכרתי

 מגלה לשבוע,״ רק טוב הזה הגבר בשבילי לא
 הסרט בימאי של אשתו ריי״גאבראס, מישל
 בידי שבויה היתה ביצר מספרת היא ק', חנה

 עם פגישתה על הוויאט־קונג,
 עם חייה על ערפאת. יאסר

סטא הסרט. ועל גאבראס קו

זה: בגריון ועוד
 ״ לפרס־ המועמד ויזל, אלי •

ס במילחמה תומך לשלום, נובל
לויים ה על הגי ק ת פ ר ה  ה
ת ם הלבנוני ם אינ שי 13חד

14

42

ת • חרו ת ב מנ ת ס  מ
מקופחים״ של ״קואליציה

שראל • ה י ת ס בלבנון ני
ת * - עכשיו העדות. כל א

1 השיעים תור הגיע 1
 לדן מספר קינן עמוס •

החדש סיפרו על עומר
_ 1 כמו אותי זרקה ״אשתי •

5 1 בן־זקן דויד מתלונן כלב,״
ת מילכד אבן רוברט •  _ . מכונית א

5 1 כעולה זכויותיו בגלל אשתו,
 ביקרה המרחלת רחל •

 מה הטלוויזיה. בבניין
תה שהיא א 58שם! ר

שלושת
המועמדים

תן ורפאל שרון אריאל נאמן, יובל  סובלים אי
 מהבולטים ושלושתם - הטראומות מאותן

 מישטר להנהיג במועמדים
 בסידרה 6 פרק בארץ. חדש

בישראל. הניאו״פאשיזם על

האובד הנכד
 של הראשון שר־הפנים גרינבוים, יצחק

הגדו הלוחמים אחד היה ישראל, מדינת
 אלי הדתית. בכפיה לים

 בתשובה חזר נכדו גרינבוים
שמח. אור בישיבת ומסתתר

ם ח רו םדו הג

החלון §1££י: ר

האחורי 1 • מ . י * • 

ן 1ר״י

של
היציקוק

 בלבד, היצ׳קוק לאלפרד שמורה שהיתה אחרי
^0 0 אה שנה, 20 במשך ^0 צ  יצירת־ י

אל האחורי החלון שלו המופת ^
בארץ. גם ועכשיו האקרנים,

 איל־עיתונות
 מתעניין עולמי

״מעריב׳ ברכישת
עי שקנה מורדוק, רופרט המיליארדר

 באפשרות מתעניין העולם, בכל תונים
 למען מעריב את לרכוש
 בעל אך שרון, אריאל
אסכים! לא אומר: מעריב

 זזט<פה
שכזאת

 משה 16ה־ בן הנער דרש במיקרה לא
 דמי־ דולר מיליון רבע מבני־ברק ברזילי

 אביו, שאצל ידע הוא כופר.
מי מתגלגלים ראש־הישיבה

הקהילה. של דולארים ליוני

דמי דוקר

המרגל
שחזד
כתייר

 מיגדל־שלום את לצלם בא הצרפתי הצעיר
 ניהל הישראלי סניגורו ושוק-הכרמל.

 העיתונות נגד מישסט
 הצליח לא ואיש הצרפתית

שלו. קו־ההגנה את להבין

 שוכר עומרי
הפרקליטים

 הישראלי הילד כץ, עומרי של שכרו
 הוריו את משמש בדאלאס,

 במישם־ עורכי־דין, לשכור
המתנ חמורים פליליים טיס

0בארצות־הברית. נגדם הלים
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 העולם בל על מרחלת רחל
בעולם אנשים

:הקבועים המדורים
בלו סול — נייד של נמר 3 מכתבים

40 ליטווין ורנה 5 יקר קורא
45 הווי 6 תשקיך
46 קולנוע ד במדינה
48 זה וגם זה 9 שלישי בית חורבן — הנדון
50 בריטניה — קטן עולם 12 אישי יומן
51 תמרורים 19 אנשים

נבון, יצחק — אומרים הם מה 21 בלונים

60
 פנחס אנקרי, סרגי דיטמן. דבורה

דיין אילנה גהל, זרח גולדשטיין,
30 שידור

והטלוויזיה הרדיו שידורי — תמליץ
64 דלי מזל — הורוסקופ 31 ובירדן בישראל
65 ספורט 32 ראווה חלון
66 שהיה הזה העולם היה זה 34 ישראל לילות

3


