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 באמצעות ביטחון רצועת

הנוצרים
 — למישנהו אחד כדורגל מישחק ביו

 השבוע שכבשו העולמי הגביע ממישחקי
הצו של והתעניינותו הטלוויזיה מסכי את
 גם להתפנות היה אפשר — הישראלי פה

אחרים. במישחקים לצפיה
 של הנסיגה מישחק היה שבהם המרכזי

 חודשי שלושה בתום לבנון. מדרום צה״ל
האח מהרצועה צה״ל השבוע נסוג כיבוש,
 המשיך אותה ק״מ, 10 של בעומק רונה׳

הליטאני. מנהר שנסוג אחרי להחזיק
 כללי כל עפ״י לכאורה בוצעה הנסיגה
היש הדגל הורד רשמי בטכס המישחק.

 לבנון. בדרום צה״ל ממוצבי באחד ראלי
 למפקד נמסר המפונה השטח על הפיקוד

 הנציחו הצלמים האו״ם. של כוח־החירום
 השועטים הטנקים מראה את במצלמותיהם

ה ניפנופי את ישראל, גבול אל דרומה,
הבי השבים החיילים של והחיוכים ידיים

 האירוע את לסקר שבאו העיתונאים תה•
 הכפרים תושבי של בהרגשתם התעניינו
לעתיד. ובתחזיתם המפונים
הרש ולהכרזות לצרמוניה מעבר אולם

 היתה למעשה, אחת: עובדה בלטה מיות
 בעגה להשתמש אם כאילו״, ״על הנסיגה,

הצברית.
ופר צה״ל רכב חזרה. צורך יציאה

 אולם לישראל. הגבול את חצו אומנם שיו
 אד- על צה״ל החזיק בה האחרונה הרצועה

 של בשטח הרצועה האו״ם. כוח של עדית
 הבל־ לשליטה נמסרה לא לבנון, דרום מת

 הצבאית לשליטה הועברה קמ״ר כאלף
הנוצ הפאלאנגות כוחות של והמינהלית

ישראל. של בני־בריתה ריים׳

 המייג׳ו־ של בפיקודם הפאלאנגות, חיילי
שפי המוצבים את שתפסו הם שלהם, ריס
 והתותחים הטנקים את הכניסו צה״ל, נה

 צה״ל, של בצבעים אלה, במקום שלהם
שפונו.

 צריך השטח היה האו״ם החלטת על־פי
ממ אולם לבנון. צבא לשליטת להימסר

 מסוגלת היתר. לא החדשה לבנון שלת
 שליטתה את שיבסס צבאי כוח להקים
 על הכריזו הנוצרים המייג׳ורים בדרום.
 שקיבלו מבלי לבנון, צבא כנציגי עצמם

הלבנונית. מהממשלה לכך אישור כל
 צבא בעזרת לשלוט, ינסו הם מעתה

 מיליציות ובעזרת פרטיזנית מאורגן זעיר,
 הנוצריות המובלעות על רק לא מקומיות,
 והעיירות הכפרים על גם אלא לשעבר,

 הפי- כמעוזי בעבר ששימשו השיעיות,
דאיון.

 צה״ל, נסיגת בעיקבות בוצעה, למעשה
 הצפוני, החלק לבנון. דרום של חלוקה
שבו תוך יהפוך האו״ם, בפיקוח הנמצא

 מחבלים. של חךש לריכוז רבים לא עות
יצ הנוצרים, שבידי זה הדרומי, החלק
 המחבלים בין חייץ כרצועת לשמש טרך

 ישראל בין שהפסקת־האש כיוון לישראל.
 הנוצרים, על־ידי מוכרת אינה למחבלים

 ואינם האו״ם בכוח מכירים אינם ואלה
שבש בשטח להתבסם לו לאפשר מוכנים
 הפא- לוחמי בין קרוב עימות צפוי ליטתם,
החבלה. אירגוני אנשי לבין לאנגות
להש מסוגל יהיה האדם כוח אם ספק

 מחנות שני בין האיבה מעשי על תלט
אלה. עוייגים

 מעין צה״ל בנסיגת לראות סביר לפיכך,
להח הנוצרים יוכלו אם המתנה. של אקט
 בכך יהיה המחבלים, לחץ מול מעמד זיק

יתמו אם פשרה. של זמני פיתרון משום
 ה־ התחזית זוהי יותר ארוך ולטווח טטו,

 מנגד, לעמוד ישראל תוכל לא צפוייה,
 ולחוש הגבול את שוב לחצות תיאלץ

לעזרתם.
 מי בכדורגל, העולמי הגביע במשחקי

אלי- חוזר אינו מישחקים, מסיבוב שיוצא

חוקרת המישטרה !"*!■!■ויי
 רשות עם יחד החלה, פייט נורמן סגן־ניצב של בניצוחו ישראל, מישטרת
 של לקוחות רכשו שלפיה זה, במדור שהופיעה הידיעה בחקירת ניירות״הערך,

 הבנק, של ניירות־הערך מחלקת מנהל בהדרכת הבנק של מניות איגוד״ ״בנק
זה• מידע מהדלפת כתוצאה גדולים רווחים ועשו

המש הטוב, לידידו סיפר ניירות״הערך מחלקת מנהל כי סיפרה הידיעה
 נשלסקי .100ל̂־ המתקרב בונוס לחלק עתיד הבנק כי נשלסקי, אליהו קיע
 שבו ,גורדו! ברחוב הבנק בסניף איגוד״ ״בנק של מניות נכבדים בסכומים רכש
 נשלסקי העביר מכן לאחר מאד. לו המקורב הסניף, מנהל עם יחד פועל הוא
 שם כולל המידע, כמקור. ניירות-הערך מחלקת מנהל שם את וציין המידע, את

 כך לעיתונות. וגם לאחרים שהעבירוהו אחרים, למשקיעים נמסר המקור,
.1200ל־ 700מ״ חודש תוך עלה ששערן הבנק, מניות אל נהירה החלה

הקרובים. חבריו אחריו ומייד מניותיו, את נשלסקי מכר זו ברמה
 הבורסה, יו״ר חת, מאיר לד״ר פייט סגן־ניצב פנה הידיעה בעיקבות

 כאחת והוכחה בדיחה מהווה שתוכנו במיכתב, לו השיב חת הסברים. וביקש
הידיעה. את לחקור לאי״הרצון
 ידיעה בענייו לשאלתך ״במענה :כאן מופיע שתוכנו במיכתב, חת כותב
 שנמסר מידע ניצלו לקוחות״הבנק כאילו הזה״, ״העולם בשבועון שהופיעה

 בשערים, החדות העליות בתקופת מניות ורכשו בבנק בכיר פקיד על־ידי להם
 :הבאים הפרטים את לידיעתך להביא ברצוני ,1977 נובמבר חודש בראשית

 הובאו ותוצאותיה הבנק, של הפנימית הביקורת מחלקת שערכה בדיקה על־פי
לקו של קבוצות או יחידים של הפעילות מגמת כי לקבוע ניתן לא לידיעתנו,

 במניית הפעילות של הכללית מהמגמה ושונה מודרכת היתה הבנק חות
 בכתבת נזכר שמו אשר הבנק, פקיד זמן... באותו בבורסה איגוד״ ״בנק

 שמו אשר המשקיע, וגם בכתבה לו שיוחס מה נמרצות הכחיש הזה״, ״העולם
 סבור, אני פקיד. אותו של עצתו על־פי פעל כי הכחיש נשלסקי) (א. נזכר

 הזה״, ״העולם בכתבת כנזכר עצה, מתן על ברורה עדות בהיעדר כי איפוא,
כתבה.״ באותה שהועלו לטענות בסיס אין

חת. מאיר ד״ר : חתום
 בדברי מסתפק חת מאיר כאחד. ולצחוק לבכות רצון מעורר זה מיכתב

 הבירור את להחיש כדי הנאמר. את הכחישו שכמובן ונשלסקי, הבנק מנהל
 המשקיעים שמות את לרשות״לניירות״ערך השבוע זה מדור עורך מסר בפרשה,
 הוא- כי הודיע וכן קנו, שבהם הסניפים המחלקה, מנהל דיברי לפי במניות

 נשלסקי של המרצותיו את שמעו כי להעיד מוכנים אנשים, כמה ועוד עצמו
 הם אלה דברים המניות. את לקנות מנהל״המחלקה, עם ששוחחו ואחרים,

 נכבדים אישים נגד לפעול רצון לו שאין חת, מתחמק שממנה ברורה, עדות
 בעלי אינם חם הכל, ככלות איגוד״. ב״בנק מחלקת-ניירות-ערך מנהלי כגון

לעבודה. חבריו הם התחתון. העולם עברייני או בשוק, דוכנים

"הפועל■□ הופקה נדחתה
״הפועלים״, מניות לרכוש כדאי ביולי. 5ל־ נדחתה הפועלים״ ״בנק הנפקת

 שמושקע מי לערך. אחוזים 5ב- ההנפקה לקראת יעלה שערן כי מובטח שכן
אלה. במניות יותר ירוויח בצמודים,
 לרבי- לחזור כדאי ״הפועלים״, להנפקות החדשות הנפקות-הבורסה בין

 — המקדים כל ביולי. שתחזור הגיאות לקראת בבורסה, מניות של שות
יותר. ירוויח

ףם7הזז נחעלאת [אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי י
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לחייל טרמפ תן

 חושבת את מדוע
שלד״ ש״היום

שלדי היום איננו
 יום כל כמו להיות * יכולים חודש, בכל שלך״ ה״ימים או־בה טמפוני עם

 הנוח הקטן, או־ן־ה,הטמפון טמפון ומאושרים. משוחררים חפשיים, ; בחודש חר
 ימים 365 ומשוחררת חופשית הרגשה לך נותן בעולם, ביותר זבטוח

 אתו., לרכב אתו... לרקוד אתו... לשחות אפשר...
! לרוץ אמו... לרחוץ אתו... להתעמל ו תי א

 בעגל!, עננ|";;הטוב ספיגה כושר בעלי ארפה, מפוני
 : ב&ן&ס. ת:נורמלזלמרבי נדלים 3ב־ ־!שיג
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