
יבקר לא קרלוא׳י
הכבושים בשטחים

 פרנק ארצות־הברית. של מזכיתההגנה
 לביקור הבחירות למחרת יגיע קרלדצ׳י,
בישראל.

 האמריקאיים האורחים ממינהג שינה לא הוא גם
 ברסת־הנולן, סיורי□ לו לארגן שלא וביקש הרישמייס,

 וברצועת־עזד- המערבית בגדה
 תחת לרצונותיו. שתענה כדי תותאם תוכנית־הביקור

 בתרגיל־ יצפה וצא המערביות ובגדה ברצועת־עזה לבקר
לכבודו. במיוחד שיוכן בנגב גדול אש

 מפחיד הליכוד
האיבוד אח
 אצבע םמפני וביטחון״ לשלום ״המועצה חברי

 הליכוד, של תשדית־התעמולה בלפי מאשימה
הציבור. את להפחיד לדעתם, המנסים,

 כי סדענים ימזזוןבבמועצה־לשלום־ו החברים האלופים
 תיסוג אם כי בסענה הציבור את להפחיד מנסה הליכוד
 בסכנת כפר־סבא גם תעמוד הכבושים. מהשטחים ישראל

 בנימוקים הליכוד משתמש המועצה לטענת קטיושות.
 הדבועה העלמת תוך פוליטיות, הנחות לחיזוק ביטחוניים

 היו יהםלשע ההסכמים כל את הערבים כיבדו כה עד כי
____________וננהשלרבהסכ את ובעיקר חתומים

שלא שאומר ״מי בי בהפרזה יצאה המועצה
איבה.״ עתות 100 לעוד אותנו דן להם להאמין
 חודש במהלך נמוך ©־ופיל על לשמור החליטה המועצה

 המועצה תבדי החליטו המישדרים בעיקבות אך הבחירות,
עמדתם. את להביע

םיו*נ יקבל ״אגד״
 של סיוע הקרובים בימים לקבל עומד ״אגד״

 בעיקבדת מהממשלה, שקלים מיליוני עשרות
 אצל שמיר יצחק ראש־הממשלה התערבות

נימים. משה שד-האוצר
 של הכספי במשבר ראש־הממשלה בהתערבות שתמך מי

 מועמד שהיא אנד הנהלת ירד עמר, שלמה ח״ב הוא אגד
לכנסת. המערך ברשימת ריאלי

יממן! כהנא
בעי אשה שפירסמה מודעת־היכרות

 בגלויה ממלכתית, בתגובה זכתה תון
 כהנא. מאיד ח״ב של דיוקנו את הנושאת

בזו נאמד בבתב־יד, הכתובה בגלויה,
הלשון:

 רב! שלום לגבירתי
כס תמיכה לך ולהעניק להכירך אשמח

 בכנסת, אותי להשיג תוכלי יפה. בעין פית
 טלפץ במישדדי, או 02-554111 טלפון

.02־246099 או 02־247202
בהגא. מאיר ח״ב לפגישה, בציפיה

משלמת לא מעש
 חוב אי־תשלום על מיפלגה נגד ראשונה תביעה

למישרד־פירסום.
 אלף 10 סך על תביעה בסוף־השמע הגישה סירקס חברת

 תנועת נגד בתל־אביב המחוזי לבית־המישפט שקלים
ג אי־תשלום על נעים, רענן בראשות מעש. ד  ו
 מעש. תנועת של הפוליסי בשיווק; עסקה מירקם חברת

לשלם מסרבת והיא הסכום את חייבת נשארה התנועה

פרס למען קצינות
גבוהות קצינות נשים, שש של קבוצה

 פרם למען לובי אלה בימים הקימו במילואים,
צו־קריאה-לשלום. — ״צל״ש״ בשם
 (מיל׳), יער רונית בסא״ל קט, אילנה (מיל׳) בסא׳׳ל סרובר
 נפגעים מדור ראש גם שהיא כרמי(מיל׳) שלומית באל׳־מ
 רז(מיל׳) דליה באל״ט גנץ(מיל׳), בת־עמי בסא׳׳ל בצה׳׳ל,
 אמו (מיל׳), נריח ציפי ובסא׳׳ל לשעבר, ראשית חן קצינת

 במסע־ פרס שימעון של הצמוד הפסיכולוג נריה, יובל של
הבחירות.

 מאיימת תורכיה
יהודיה על

 במוסיאון לכלול התוכנית מן מודאגת תורכיה ממשלת
 הממשלה בהשראת בוושינגטון המוקם השואה,

בתורכיה. הארמני העם רצח על תצוגה האמריקאית,
 איומים בעזרת משתדלת, תורכיה ממשלת

 היהודית הקהילה את לשכנע ומוסווים, גלויים
 היהודיים המוסדות על ללחוץ בתורכיה

התוכנית. את שיבטלו בדי בארצות־הברית
 איום תוך ממשלת־ישראל, על לחצים מופעלים במקביל

 ישראל־תורכיה. ביחסי לפגוע עלולה שהתוכנית
 הפדרציה של הצרפתי בביטאון נחשפו הדברים

האדם. זכחזז לבשן הביגלאומיח

3 1 3
 ה־ היום באוקטובר, 17ה־ השני, ביום

 דובר־ מסר לא האינתיפאדה, של 314
 מיספר על מעודכנים פרטים בל צה״ל

הכבושים. בשטחים הפלסטיניים ההרוגים
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 הרוגים, 313 על הפלסטיניים ההרוגים
 חשד בשל שנרצחו מי את כולל והוא

השילטונות. עם לשיתוף־פעולה
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הגא: הפירוט לפי הרוגים, 400 על ניים
ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 266 •

לים.
 ומהתחש■ ממכות כתוצאה הרוגים 33 •

מלות.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 63 •
 במיספר אחרות. מסיבות הרוגים 38 •

מג׳לג׳וליה. ההרוגים גם נכללים זה

דמיאגיוק בעירעור סרט
 סרט, בהכנת בעת עמוק שפטל יורם הסניגור
 איוואן ג׳ץ של בעירעוד כראייה לו שישמש

 שהוטל ועונש-המוות הרשעתו על דמיאניוק
עליו.
 המישפט, של הטלוויזיוני הדיווח מקטעי העשוי בסרט,
 כעס, לדן דוב השופט הביע שבהם הרגעים כל ייאספו

 הסניגוריה. כלפי חוסר־אדיבות או זעם
 כי העליון ביודהמישפט את לשכנע הסניגוריה תנסה בכך

המחוזי. בית־המישפט על־ידי לרעה הופלה הנאשם

ך<71׳!!* פו־סבורג
 כדי הליכוד מוסדות יתכנסו לכנסת הבהירות אחרי מיד

 אל״מ ירושלים, עיריית לראשות מועמדם את להחליף
פרסבורג. שמואל (מיל׳)
 אוזלת■ פרסבורג הוכיח נטען, כך חודשים, שלושה במשך

 בקצב מתחלפים ועוזריו הפוליטי שיווקו נושא בכל יד
 עובדים אחת ׳רזשלים ורשימת קולק שטדי בעוד מהיר,
בקצב.

לעזור רואים □,המהנדס
 מר של נושה המהנדסים, הסתדרות מוכ׳׳ל רז, יצחק

 לבית־הדין פנה שקל, מיליון 25 של בשוד תעשיות
 בדיון להופיע המהנדסים להסתדרות לאשר בבקשה

ס האמריקאי הבנק לדרישת המישפטי קו  טראסט. ס
לפירוק. להתנגד כדי מר לפירוק

 מעורבות להם שייט אחרים לגופים קורא רז
 כדי לפירוק, להתנגד ״כור״ עם כלכלית

 הבנק תביעת נגד בית-המישפט על להשפיע
האמריקאי.

 הקפואים העסקים
גועז של

 גועז גיר סיפר שבו עיתונאי, יוןאמר בתוצאה
 והוא עסקיו, בל הוקפאו בזאיד, שחיתות על

גון־גראטה. פרסונה בזאיר היום נחשב

 בזאיר, בעיקר הוגו את שעשה מצליח, איש־עסקיס נועז,
 עולם־ על וסיפר אחרשח בידיעות חודש לפני התראיין
 שוחד. על ומושתת מושחת הוא שלדבריו בזאיר, העסקים

 זועם סיכתב כתב אלוקי, אאונדו בארץ, זאיר שגריר
 הראיון. על דעתו את הביע ובו אחרונות. •רישת למערכת

 הוקפאו נועז של עסקיו כל כי נודע אף אלה כימים
מובוטו. הנשיא בהוראת

האיפורים! על להגן
 בארצות-הברית הסביבה להגנת אירגונים

 במטרה רחב-היקף, שדולה במיבצע יפתחו
 את לבטל האמריקאי הקונגרס על ללחוץ

 להקמת הדולארים מיליון 300 בת ההקצבה
 בערבה אמריקה״ ״קול תחנת־השידורים

לאילת. שמצפון
 ביותר החשובים המסלולים אחד על נמצא התחנה אתר

 לאפריקה. וסיביד מאירופה עופות־הבר נדידת של בעולם
 אי־ שנבנו הגדולות מן בעוצמה הם המתוכננים המשדרים

 האפשריות ההשפעות כל בדורות לא עריץ ולמדענים פעם
 האתר. שיפיק האלקטרו־מגגטית הקרינה של

 במנגנון קשות תפגע זו ?רינה כי ספק אין מקום מכל
הציפורים. של במוחן הניווט

לרמת־גן מיליונים
 400 ברמת-גן יושקעו הקרובות בשנתיים

 חדשות שכונות-מגורים בהקמת שקלים מיליון
העיר. בדרום־מיזרח ויוקרתיות

 שבה גדהערמונים, לשכונת אכךהפינה הונחה השבוע
 דולר. מיליון 25 מארצות־הברית יהודים משקיעים

 ייבנו לא כי למשקיעים הבטיח עמית, אורי ראש־העיר,
בלבד. באיזור־מגורים מדובר וכי עשייה, מיבני־ת במקום
 בצורה ברמת-גן הדיור רמת תעלה זאת עקב

ניכרת.

 פסנדל להט
הליכוד את
 ששלמה הרגשה יש אנשי־הליכוד בין
 להם, מתנכל תל-אביב, עיריית ראש להט,

למיפלגתם. השתייכותו למרות
 מסנדל שצ׳יץ׳ מספרים המיפלגה אנשי

 המכוניות את נמרצת כצורה באחרונה
 המלך ברחוב ״מצודת־זאב״ ליד החונות
 שיגישו גם דואג הוא זאת מלבד ג׳ורג״.

 ופסולת ליכלוך השלכת על דו״חות נגדם
 פקחים, שולח גם והוא חומר־בחירות, של

ת להוריד הדורשים  באחת ושלטים. כתו
 לפקחי- אנשי-הליכוד איפשרו לא הפעמים
 המיש־ לעזרת קראו ואלה להיכנס, העיריה

טרה.

בשוק גיאות
 בשוק אלה בימים מורגשת חסרת-תקדים גיאות

 ומוצרי-החשמל. הרהיטים החדשות, המכוניות
 מאחד הקיים, המחיר את להבטיח רוצים רבים

 אפשרי פיחות על השמועות וגוברות והולכות
הבחירות. אחת מיד

והסוחרים. ודיבואניס כמובן, הם, מכר שנהנים מי

באולינג הבא; הלהיט
 יהיר, באתן שעות־הפנאי בניצול הבא הלהיט

הבאולינג. כנראה,
 עומד ובקרוב בראשודלציון, כבר נפתח מרכדלבאולינג

 בשלבי־־בגייה נמצא הוא בחיפה. נוסף מרכז להיפתח
 יש כי נמסר דולר. מילית חמישה בו והושקעו מתקדמים,

 גם נוסף מרכדבאולינג להקים יזמים כמה של כוונה
בתל־אביב. בספורסק

מגאזיךווער אין עדיין
 לחודש המתוכנן לוח־התובניות למתת

 הטלוויזיה השלימה לא עדיין אוקטובר
 חדש מגאזיךנוער של הבנתו את הישראלית

באוויר״. ״שמיניות את שיחליף
 כקרב סערה עורר באסיר שמיניות מגאזין־הנוער של ביטולו
 והמנחה מאוד פופולרית היתה והתוכנית מאחר הנוער,

 היעד. קהל בקרב מאוד מקובל ווליניץ, דליק שלה,
 מחודש החל לאקרנים לצאת אמור היה חדש מגאזין

 חדש תאריך־יעד כרגע ואין מתעכב, הדבר אולם אוקטובר,
 תוכנית־ ללא הטלוויזיה נותרה וכך השידורים, להתחלת
לנוער. חי בשידור ראיונות

 וגם הושלם, לא עדית התוכנית ששלה נמסר מהטלוויזיה
התוכנית. את ינחה מי ברור לא עדית
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