
מכחכים
 רעילים, עננים אוטובוסי□,

תר־אביב
זיהום־ לגילוי למכשיר קורה מה

דיזנגוףן בניכר אוויר
 הבטון לכיכר מתחת זורמת אומנם התנועה

 את מכסים האוטובוסים עשן ענני אבל האפרפר.
 יכולים אינם והם הסביבה. תושבי של עיניהם
 בוקר. לפנות 3.00 של בהצגות־המין לצפות
ליום. מיום מידרדר המצב

 ברחובות ובמיוחד דיזנגוף, כיכר בסביבות
 רחובות־מגורים, שהם וטרומפלדור, פינסקר
 אלפי ביממה שעות כעשרים במשך עוברים

 ,8,2,1 בקווים: האוויר, את המרעילים אוטובוסים
 כנוסף ,90 ,66 ,64 ,62 ,61 ,23 ,21 ,20 ,18 ,11

 הם גם העוברים ומוניות, פרטיות למכוניות
אלה. ברחובות
 אלה רחובות מתושבי רבים מאד. קשה המצב

 רבים ישנם קשות, במחלות־ריאה וחולים חלו
 זיהום בגלל כרוניות במחלות כבר החולים
האוויר.

 האחראים והמוסדות דן תל־אביב, עיריית
 מהבעייה, כלל ■מוטרדים לא הציבור לבריאות
 שמיום זיהום־אוויר, לגילוי המיתקן על ומספרים

 אותה על במחוגו מראה דיזנגוף בכיכר שהוצב
תזוזה... ללא הנקודה,

 רעיל, עשן ענן ועוד אוטובוס עוד ובינתיים:
 ועוד רעיל, עשן ענן ועוד אוטובוס, ועוד

ועוד... אוטובוס,
תל־אביב לאומי, שימעון הצילו!

• • •
התאחדו! - השלם כל קשישי
 הדור על המאיימות הסכנות לא אס

 הגריאטריות הבעיות אולי - הבא
לדטאנטו יגרמו

 ולישיש )72( צ׳רננקו קונסטנטץ לקשיש
 או 10 בעוד נסבול אם איכפת לא )73(רגן רונלד

 הם בעיות בלי היום. שיגיונותיהם בגלל שנה 20
 של לעברי־פי־הפחת כולנו את להוביל יכולים

הגרעינית. המילחמה
 את לחדש אותם לשכנע אחת דרו רק יש

משותפים, פרוייקטים להציע הדטאנט:
מחלות־הזיקנה. בתחום אמריקאיים־סובייטיים,

ירושלים לוי, קאתי
• • •

פתח־תיקחה נוסח קרינה
במיז־ שפוזר הרדיו־אקטיבי החומר

)1.2.84 הזה' העירונית(.העולם בלה
הגוף. את רק מרעיל

 נורמאלית מדינה בכל חמורה. סכנה זו נכון,
 את ושולחים בית־החולים את סוגרים היו

לבית־הסוהר. להרעלה האחראים
 מי במיקרה. ולא בשקט, עבר זה אצלנו אבל
 כל קודם מודאג הציבור, לבריאות שדואג

 פה, בכל בנו האוכלת הנוראה, מהמתירנות
 ישראל, ומסורת הדת מערכי מההתרחקות
 נפש את המרעילים יפי־הנפש מהשמאלנים

הנוער.
 נזעק מי אבל הגוף. את רק מרעילה הקרינה

הנפש? הרעלת את להפסיק
אשדוד גרינברג, יוכבד

• • •
 בכיר פקיד התפטר, לא שר־הבריאות

 נפלה לא הממשלה התאבד, לא במישרדו
 התרגשות? שתהיה בכלל למה אי־אמון. בהצבעת
 לא הרי מה? אז קרינה, קצת גילה הזה העולם
 בניו־יורק. נניח, רדיו״אקטיבית, בקרינה מדובר

בתל־אביב. לא בלונדון. לא בפאריס. לא גם
 שרק נידח, במקום הכל בסל המדובר

 את מטריחים במיוחד חטטניים אנתרופולוגים
בו. לבקר לפעמים עצמם

פתח־תיקווה? בדיוק זה איפה אגב:
פתח־תיקווה סגל, אבי

•  •  •

במנוע רק לא תקלה
הזה' (.העולם .אנשים' במדור
 ראש טגן של שמו שובש )8.2.84
תל־אביב. עיריית

 והספורט הנוער בתיק המחזיק על הסיפור
 במנוע תקלה לאתר שידע תל־אביב, בעיריית
וספורטיבי. מאוד חינוכי הוא מכונית,
 קוראים האיש. שם את ששיבשתם רק חבל

שכתבתם. כפי ולא ויליד, נתן לו:
תל-אביב בן־עמי, יוסי

 סגן־ עם והסליחה - הקורא עם הצדק •
:4 בעמוד (המשך ראש־העייייה•

 - דרונדאמריקאי לגנרל דומה הוא
 - אישיותו מוקד הפכה הערבים שינאת
 למיפלגות לבני־אדם, בז איתן רפאל

 פרקים - ולדמוקרטיה
 של בביוגרפיה נבחרים

0ביותר. המסוכן האיש
קופה

מיסתורית
בחרזוו

 הקימו החדות תנועת של עסקנים
 שכתובתה ונדלץ*, להשקעות .הברה

 שרון אנשי - המיסלגה במישרדי היא
ת קשר, כל מכחישים מכרו מ  נבהלו ו

 עברה האם - הזה• מחקירת.העולם
 ואימנה החוק על חרות

1§  של בסיגנונה מריקים )
ז ההיסטורית מסא^י

הבתול הח*נ
 בבנקים במילחמתו באחרונה בולט הוא

 דון־ בו הרואים יש הגדולות. ובחברות
 בראיון ונלהב. בתול פוליטיקאי קישוט,
 צעיר דמון, חיים ח־כ מספר מיוחד

 ילדותו על חברי־הכנסת,
דר־ ועל ביפו הגדול בשטח

הישראלית. בפוליטיקה כו

ים: הקבוע המדזריס
3 מיבתבים

5 יקר קורא
6 תעמיד
ד קרפ דרה - במדינה

9 ג׳קסון ג׳סי - הנדון
13 תמרורים

אשכול לוי - איימי יומן
 18 מאיר וגולדה

20 אנשים
21 בלונים
30 שידור
והטלוויזיה הרדיו שידורי תמליץ

 31 ובירדן בישראל
34 ראווה חלץ

36 תשכין
37 דלי מזל - הורוסקופ

הקדמי: השער כתבת

 שר שימוש■ מדויו
רווינסוו בבושת המשונים

 למפקחת האנונימי המיכתב את כתב מי לווינסון: בפרשת :וספים גילויים וכן
 בנק■ מידי אמפ״ל הוצאת לתוכנית קץ ששם הבנקים, על ^

■ [ ן  מניות של המיליונים ומכירות קניות מאחורי עמד מי הפועלים? ס
בניו־יורק? 1984 כפכרואר לוינסון יעקב עושה ומה אמפ״ל,

האחורי: השער כתבת

יפה הכי הנעוה
 ולדעתי עבורך, שהצבעתי לך לומר .רציתי

 אמרה בתחרות,״ ביותר היפה הנערה את
 לוינסון לירדן טרנר לנה הנודעת השחקנית
 של שניה כסגנית שנבחרה (בתמונה),

 משחזרה בעולם. ביותר היפה הנערה
 להעולם ירדן סיפרה לארץ ^

התה־ מן חוויותיה על הזה
בהונולולו. שהתקיימה רות

הויון
אוננתי

לא או בהריון
היא - בהריון

 הדוגמנית חתיכה.
 יבולה מור פינציי
 אופ־ בגדים ללבוש

■ ■ כשהיא גס וסבסייס נתייס <0^
זאת מדגימה והיא בהריון, 1

מהממות. תמונות בסידרת

משורו עם ח״
 מספרת פן אלכסנדר של הצעירה בתו
 ואביה, אמה בין היחסים על

 נערץ אב של בצילו ילדות
£^ ומותו. מחלתו על נשים, על 0^

המסממת
הבלונדית

-----------------------1_----- להרדים גברים, לפתות נהגה כלפץ שרה

1
פפרד, גדרג־ - בעודם אנשים

׳38 רגן תנאלד קולינס, גדאן ,
40 תרגומים - נייד של נמר

43 לנון מן ־ מוסיקה
 קירש, מיכאל - אומרים הם מה

לימי, יצחק שיף. חיים מילוא, תני
 44 בריקמן גדעון בכר, איציק

ויסקונטי, לוקינו ־־ קולנוע
46 פליני פדריקו

48 זה וגם זה
50 ארצות־הברית - קטן עולם

51 סילבר לו - ספורט
52 העולם בל על מרדזלת רחל

57 אקשן? יהיה - והשקל אתה
59 הווי

60 ישראל לילות
66 שהיה הזה העולם היה זה

הביתה!
 ללובי הצטרף צוד־ל של המטכ״ל אפילו

 פוגעת ההרפתקה כי מלבנון, הסתלקות הדורש
 הכוננות ברמת במוראל,

 מנתח שסיגל רוני ובאימונים.
^2^ בצוד׳ל. הדזדשות התופעות את

והרבנים רבקה
 בעצמו, באושוויץ המישרפות את בנה אלוהים

 אלה כגון דברים - בשטויות עוסקים והמדענים
 גרינבוים רבקה שמעה נוספות והצהרות

אלי. בנה הצטרף שאליה מבחורי־הישיבה
 הנן את להחזיר המנסה האם, י

מכרי־ המישפחה, חיק אל
בחומייניזסד נלחמת .אני זה:

מצדה את רשנוח
 לא כי נשבע מצדה של ההסרטה צוות

 ישראל, כמו פרימיטיבית בארץ לעבוד ישוב
 כי לשכוח מבקשים הסידרה ויוצרי כוכבי

 ברברה הכוכבת רק בה. מעורבים היו
 בארץ, משהותה נהנתה (בתמונה) קאררה
 הישרא־ הגברים על ואומרת

 >■ שוביניסטים...אבל לים:״הם
אוהבת!־ שאני מה זה

לקיר מקיר ח׳־כ
ם של השטיחים מיפעל ה  שפירא אבר
 בתחום מונופול למעשה, מקיים

 תל־ סוחר טוען - לקיר מקיר השטיחים
 להרוס רוצה .הח׳ב אביבי.
 עמוס התלונן אותגו,'

המישפט. בבית־ פלוריאן ;


