
 המערך
ופרדי! מזלזל

 לתעמולת- רבה חשיבות חסמיי איכר מעידה
ברדיו. הבחירות

 אנידר. ואלון שגריר מיכה ממונים ברדיו התעמולה על
 ובסכום שקלים, אלף !3 רק שגריר קיבל התעמולה לצורכי

 ממש של להישגים להגיע יהיה א־־אפשר נסעז, מד,
כתעמולת־הבוזירות.

 שוקלים ספרא
טל״ל את לקנות

 כי אומרת בקהילת-העסקים השמועות אחת
 מישסחת של בשרותה לעמד עומד מנו צדיק

 את השוקלת ספרא, אדמונד הבנקאים
 הקרובים, החודשים במהלך לקנות, ותאסשרה

ר חבילת־מניות מ  שלימה לה שתאפשר מה,ב
לישראל׳׳. לאימי *בנק על

 לחזור נינו צדיק מיועד תתממש זו ותוכנית נמיקרה
ל טנכ׳־ל לתפקיד  ספרא. מישפחת של מטעמה בלי

 כי העסקים בחוגי עקשנית שמועה מהלכת זמן מזה
 הב־נלאוס■ הבנק של הבעלים גם בעצם היא ספרא מישטזת
 נציג הוא הבנק את שקנה האיש נאסר, דק ואילו הראשון,

הבנקאים. מישפחת של

 הבורסה לראשי קריאה
שברם את לגלות

 בוועדת- חברים שהם חברי־כנסת, של קבוצה
 המרסה מראשי תובעים הכנסת, של חבסםים

מר. שכרם את לחשוף לניידות־־ערך  לצי
 והוא ניירות־הערך חוק שונה וחצי שנה שלפני לאחר זאת

 לפרסם בבורסה נסחרות שמניותיה תנדה כל מעתה מחייב
 מנהליה. של השם־ תנאי את

 הבורסה על גם כי הדרישה את שהעלו הבריתכנמק
 יתכן לא כי טוענים מנהליה, של שכרתסר־ה את לפרסם

 יחוייבו בבורסה הנסחרות והחברות הבנקים שבו מצב
 תהיה לא הבורסה על ואילו המנהלים שכד אז לפרסם
כזאת. ואבה מדסלת

לדתיים רק״ח בי! רומא!
 חוגים של לחצים מול נבוכים דק׳׳ח עסקני

 את המבקשים בראפלב, חסידי בעיקר דתיים,
 לסידור הקומוניסטית המיסלגה התערמת

 להשתטח כדי לברית־־חמועצות, אשדות־־מיסה
מ של קיבת על  בקיים. מבראסלב נחמן ר

 ממיגדל־העמק, גרוסמן יצחק ברב וזזקנאו חרבי חסידי
 לקיברז נסיעה לו סידר וילנר מאיר ח׳ב כי ברבים עישהוד

סג ^ ם־ ש עלי ב ו

לניתוח־לט גהל
 , גחל, זורח ״דובק״, של העיקרי בעל־המניות

 בבריסל, בבית-חולים השתלת־לב לניתוח רשום
מתאים. לב למציאת ומטתין

ע וה חחלים בית  בתחום הטובים כאחד העולם בכל ידו
השתלות־לג

 לטל״ל דירקטוריו!
הבחירות נ■3ל

 למינוי לוחצים היהודית המכנות ראשי
 לפני עוד לאומי׳׳ ל״בנק חדש ןמודיוקדיד

הבחירות

 מינוי על ההחלטה את לעכב שאסור אומרים בסוכנות
 צריק בינו הבנק שמגכ״ל ספני גם חדשים דירקטורים

 התפטרותו. על באחרונה הודיע
 שר־האוצר סגן של מועמדותו הפרק מעל ירדה בינתיים

 היא לכך הסיבה לאנס׳, □ק יו׳׳ר לתפקיד אמוראי עדי
 כוונה אץ כישוריו ולמרות פוליטי, איש הוא שאמוראי

לתפקיד. פוליטי איש למנות

 של מערבת־הטחירות
מישרד־החחטורה

 ו״אגד״ ״דן״ והקואופרטיבים מישרד־התחמרה
 במסע-פירסום שקלים אלף 400מ־ יותר ישקיעו
אמצעי־התיקשורת. בכל החל שכבר

 לתחבורה הקואופרטיבים מבקשים זה במסע־פירסוס
 בתחבורה הנסיעה את לעודד ומישרד־התחבורה ציבורית
ציבורית.

 נעשה זה שמסע״פירסום כך על רכה פליאה הובעה במערך
 למעשה מהווה והוא לכנסת, לבחירות כל־כך סמוך בעיתוי
 קורפו. חיים לשר עקיף פירסום

 אינו שהפירסום ואמרו הביקורת את דחו במישרד־התתבורה
הבחירות. בעיתוי קשור

291
 היום בספטמבר, 25ה־ הראשון, ביום

 דובר הודיע האינתיפאדה, של 293ה־
 כשטחים פלסטיניים הרוגים 207 על צה״ל

ההרו את כולל אינו זה מיספר הכבושים.
אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי גים

 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי
 בספטמבר, 26ה־ השני, היום עד ההרוגים

.291ל־ האינתיפאדה, של 294ה־ היום
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 371 על ניים
ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 244 •

חלים.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 32 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 63 •
אחרות. מסיבות כתוצאה הרוגים 32 •

 את מבקש השמאל
הצעירים עזרת

 ליו״ר עזרה בבקשת פנתה שמאל מיסלגת
 לפני שהוקמה תנועה הנוער״, ״פרלמנט

 נרחבת תמיכה והצוברת חודשים שלושה
הנוער. כקרב

רר ביקש הסיעה ח״כ  רוזיניק, מוטי הנוער, פרלמנט מי
 נרמז ואף המיפלגה, של במערכת־הבחירות כפעיל להצטרף

 בתשדירי־ בפרלמנט להשתמש המיפלגה בכוונת שיש
הבחירות.

ש שיעשה הראשונה הפעם תהיה זאת  שימו
 השחורה העבודה לצדכי רק ולא בנוער,

במערכת-הבחירות.

 סרטים פסטיטל
אלטרנטיטי

 אזנסקורה, קמרה בית־הספר תלמידי לקולנוע, סטודנטים
 אי־ על נמרצות מתו שבו חיפה העיר לפרנסי מיברק שלחו

 השבוע הנערך הקולנוע בפסטיבל צעירים יוצרים שיתוף
בחיפה.

 הקימו לא הפסטיבל שמארגני כך על מדד הם
 לאי• וכתגובה צעירים, ליוצרים מיוחדת בימה

 סרטים להקרין הסטודנטים החליטו שיתופם
עצמאי. כפורום משלהם
הפסטיבל• ערבי במשך יתקיימו ההקרנות

המושטים להצלת ת״רות
 המושבים, תנועת מזכ״ל גל, גדליה שמארגן חדש פרדיקט

הכספי. מהסבך המושבים את להוציא עשוי
 יחידת־ כל ליד יקימו שלפיה בתוכנית מדובר

 לצרכי מיועדות שיהיו דירות, שתי משק
 בתי־עץ, שני להקים היא הכוונה תיירות.

 45 כסביבות יהיה מהס אחד כל של כששיטחו
 למושבים, נוספת פרנסה ליצור ובכך מ״ר,

חדש. ענף־תיירות לפתח ובמקביל
 להעניק המוכנה גרמנית, חברה על־ידי מוצעים בתי־העץ

שנים. 17 של מימון

״כתר״ מול ״ידיעות״
החדשים במינויים תשוסת־הלב מתמקדת המו׳לות בעולם

, אוזחנות. ■דעות בהוצאת
 ואליאב פדר יון ״בתר״, הוצאת את שניהלו מי

 אחרונות״ ״ידיעות להוצאת בקרוב יעברו כהן,
ההוצאה. את וינהלו

 שיכולה חדשה, רשת־הפצה יש אחרונות של־ד־שת מכיוון
 אחרי בעניין עוקבים כתר. בהוצאת להתחרות

ההתפתחויות.

 השמאל אירגת׳
מתארגנים

 צפוייה באוקטובר 8דד השבת במוצאי
 השמאל אירגוני כל של חד־פעמית התארגנות

 מטרת ישראל. מלכי ככיכר שתיערך להפגנה
 הגירושים מדיניות נגד למחות היא ההפגנה

הממשלה״ שמפעילה
 התאחדו לא שבה ארוכה תקופה אחרי תיעח־ ההפגנה
 נציג יהיה הנואמים בין משותפת. לפעולה השמאל אירגוני

המגורשים. ממישפחות אחת של

 נלחמת ״סוטארר
המכסים טהסרת

 בקרוב כמכוון ״סובארו״ מיפעל־־זזמבוניות
 רתחב הגהת בכך בספרד. מיפעל להקים

 גדול פלח-שוק מהווה שישראל בארו״, ״סו
 הבטיחה שישראל חומת-המבם מהסרת עבורה,

 .1992כד החל המשותף השוק לארצות
אר! להציע ניסה מישרד־התעשייזדוהמיסחר מב  הקלות ל

 בישראל, יפאניות קניות־גוסלץ תמורת במכם מסוימות
 הבטיחה כבר מסתבר, כך היפאנית, יצרנית־המכוגיות אולם

בספרד. הפיפעל בניית על־ידי במכם הקלות לעצמה

 טית־חוליס יוקם לא
טקריות

ת. בית-חולים הקמת אושרה לא ךיו בי
שבי בית־וזולים כהקמת צורך אץ זה .בשלב  הקריות. לוזו

 צרכי את לספק יכולים עדיין ומהריח בחיפה בתי־החולים
 ארבלי־ שדשנה שרת־הבריאות, קבעה הקריות.״ אוכלוסיית
אלמוזלינו.

 בתומיודהמיתאר קיימת שהיא למרות אושרר, לא ההקמה
 מחאה עורר הדבר בקריות. החמורה בעיית־הפקקים ולמדות
הסביבה. תושבי בקרב נרחבת ציבורית

אינתיפאדה
טחשדירי־הטחירוח

עומ ומהשמאל מהימין מיפלגות כמה
האינ על דוקומנטריים סרטים לשלב דות

שלהם. בתעמולודהבחירות תיפאדה
 ״סי־בי-אם״, חברת אצל נקנו הקטעים

החוד בעשרת מפורטת, בצורה שתיעדה
 בשטחים המתרחש את האחרונים, שים

הכבושים.
 כי התברר ״סי-בי-אם״ מנהלי להפתעת

 קנתה הקיצוני בימין מסוימת מיפלגה
 שקנתה בדיוק הקטעים אותם את מהם
בשמאל. המיפלגה מהם

 אוטדן על נזיקים
פוסיקה

 בתאוגת־קטגוע שנפצע מוכיח, אילן המוסיקאי
ש שנתיים, לפני  תביעה אלה בימים מגי

 נזקים, שקל אלף 30 על לחברת־הביטוח *
 ■עתידיים נזקים על וגם היום, עד לו שנגרמו
 עקב להלחין יכולתו מחוסר לו שייגרמו
הפגיעה.

 בית־ ומייסר מלחץ מוסיקלי, מעבד מוכיח, טוען בתביעתו
 התאונה עקב נפגעה המוסיקלית יכולתו כי ריסון. הספר
חדשים. מוסיקליים פרוייקטים לקבל ממנו ונבצר

 ארטטוטה מיסמט׳
למיזטלה

 מיה בארץ, הרקדניות זקנת של מיסמכיה כל
במיזבלה. הושמדו ארבטובה,

 אחריה והשאירה לבית־אבות, לא־מכבר הועברה ארבסונה
 חוברות־ יומני־עבודה, וביניהם ומיסמכיד, ספריה כל את

 בל בשנים. עשרות במשך תלמידותיה על והערות ציונים
 כמה שהתגוללו אחרי פועלי־האשפד״ על־ידי נאספו אלה
בתרל. גרה בתה ברחוב. ימים
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