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□ י3במ תואם ה״מן ■
מן פי ק כנראה, תהיה, היי הרו ת־ מד ה ז שונ א ס הר א תנ  ש

חה ה •של בפתי ד עי ת. ו תי סלג מי
 דברים שיישאו נואמים, של ארוכה ברשימה רשומה היימן

 המתכנסת מפ״ם, של הצעיר הדור מועצת של החגיגית בפתיחה
בספטמבר. 22ב־

 נציגי גם הוזמנו המיזרוזי. הגוש מארצות מישלחות יגיעו למועצה
 אישרו שטרם מברית־המועצות, ונציגים מפולין -סולידריות'

בואם. את רישמית

ב חסידי ■ ל ס לרוסיה בר
ב •סני סי טו ה בסיסה מ ר שי או י צ ה לקראת יי שנ ה ש־ א ל ר א שר  לבריית־ מי

ת. עצו מו ה
 מהם אחד וכל הרבי, קבר על להשתטח היוצאים ברסלב, מחסידי כ־סססו יהיו במטוסים

 מלוא את בידם שאין חסידים בברית״המועצות. שבועיים של לשהייה דולר 1700 ישלם
 בתשלומים. אותו ויחזירו חסדים(גמ״ח) גמילות מקופת הכסף את יקבלו הסכום

 הפשרת עם הרבי. קבר על להשתטח מישראל חסידים עשרות כמה רק הצליחו היום עד
 היציאה תהיה וזאת בהמוניהם, לבוא היתר החסידים קיבלו ברית־המועצות עם היחסים

הקבר. אל הראשונה ההמונית
בתיימלון. כמה הקבר, נמצא שבקירבתה אומן, בעיר נשכרו זה לצורך

591
פלס הרוגים 463 על צה״ל דובר מסר לאוגוסט, 28ה־ השני, ביום
 חיילי־ מירי ההרוגים את כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים טיניים
בלבד. צה״ל
 .591 על ההרוגים מיססר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

הפי לפי הרוגים, 722 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: רוט

ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 514 •
גאז. משאיפת בתוצאה הרוגים 80 •
והתחשמלות. ממכות הרוגים 50 •
אחרות. מסיבות הרוגים 78 •

ת ■ עד נוער של שלום *
עד גון העבודה״ ״נו ר אי ער ( ל הנו ה) ש העבוד ת־ פלג ארגז מי ם מ שלו  ' צעדת-

ת, ם המוני קיי ת ת מבר. בסו!* ש ט ם, תתקיים הצעדה ספ שלי רו ר בי בו ע ת  ו
ת בו חו ר בר חד. גם והחדשה העתיקה העי ת י תר ם״ ״מסע כו  תהיה השלו
אל שר ם למען ״י ת שלו כנו ש ה״. ו טוב

נוספות. פוליטיות ותנועות נוער מתנועות גם בני־נוער, אלפי להשתתף אמורים בצעדה

 מגיעים הקניונים ■
לעיירות־הפיתוח

ר הקניונים, אוסנת ב כ ה ש ת צ ת מי ה א מ ר עצ ו ז אי ת המרכז, ב ר ב ם עו מי  אלה בי
ח. גם תו הפי ת־ רו לעיי

 בבניית הקרובים בימים מתחילים ובקריית־שמוגה, במיגדל־העמק גם קניונים שנבנו אחרי
 תנובה. על־ידי מ״ר 1000מ־ יותר של שטח כבר נרכש שם בקריית־גת, גם קניון

 משקיע, אחרי בחיפוש עסוקים עדיין היזמים ״שדרתוף. שייקרא קניון יוקם בשררות
תוכניתם. בהגשמת בירם שיסייע

פושטים מולדת 0
בתי־וזספר על

ר ע ת, נו לד גוז מו ר ער אי ל הנו ת, ש לד מו ת־ ע ך תנו ר ע  נ
ע צ ב מי ה ל ט שי בת״-הספר. עד פ

 מיבצע האירגון עורך בספטמבר, 1ב־ הלימודים, שנת פתיחת עם
 בכנס יסתיים המיבצע בגוש־דן. בבתי־הספר בני־נוער של גיוס

ראש־התנועה, גם ישתתף ושבו החדשים, למצטרפים שייערך
זאבי. רחבעם(״גנרי״)

 כמו תל־אביב, בצפון היוקרתיים בתי־הספר על יהיה מיוחד דגש
חדש ותיכון הרצליה נימוסיה הי. עירור די. עירור

א; ,405 בקו נוסע■□ את□ א□ זהירות.
קו ^ ■ ■ ■ 1:405■ ■ ■ ■

 בשהפולני
 - תקר

 האוטובוס
 עמד

 בעצירה
מוחלטת!

רום שרית

 שבכו, שבתאי הנהג, בין המאבק ל ^
^ /  לאונטייף, יז׳י הפולני, השיכור לבין /

 מוחלטת, בעצירה עמד כשהאוטובוס התרחש
 דויד אגד, דובר לי גילה נסיעה,' כדי תוך ולא

 המיש־ לשיקול להיכנס רוצה -אינני גולן.
ציון־לשבח. לנהג בהעניקה טרה,

 ההיסטוריה האם פילוסופי, ויכוח -יש
 מיקרה כל לבחון יש לדעתי עצמה. על חוזרת

 הנושא סימני־שאלה. הרבה פה ישנם בנפרד.
בחקירה. עדיין

 השני בצד בכלל היה שהאוטובוס -ברור
 שנהגי גם ברור התהום. בצד ולא הכביש, של
 וסף־העצ־ לוחמי־קומנדו, להיות נדרשים אנד
מאוד." נמוך שלהם בים

 יז׳י. אומר שיכור,״ הייתי שטויות. -הכל
מהנ ביקשתי להקיא. מוכרח שאני -הרגשתי

והת האוטובוס את עצר הוא לי. שיעצור הג
 דבריו תמצית זוהי אגרופים.״ לי לתת חיל
 כי החשוד מירושלים, )45(לאונטייף יז׳י של

בנוס מלא אוטובוס להסיט או לדרדר ניסה
 עת בשעות־הבוקר, שעבר החמישי ביום עים
לנס־ציונה. מירושלים אנז־ של באוטובוס נסע

 לרדת,״ ורציתי רע, הרגשתי הכל ״בסך
 זאת לומר נאלץ הוא כרגע ואומר. חוזר הוא

ב נשלח לשם בבית־החולים, לפסיכיאטרים

 בית־מיש־ שופט במיצוות שעבר, השישי יום
* מעצרו. הארכת לשם הובא שאליו השלום, פט

טו ■  טו
בו | מ א ר

ך נ א  במיש־ מישטרת־ישראל. חשבה ך
 של חדשה מהדורה כאן יש כי סברו טרה /

 אוטובוס ולדרדר כבד ל״אסון לגרום ניסיון
הקיר. לעבר מלא־נוסעים״

 לאונטייף יז׳י מנסה היה אילו גם אמנם,
 נתקל היה ממסלולו, האוטובוס את להסיט

 בנסיעה היה האוטובוס יותר. ולא בקיר־אבן,
 אין הכביש של הזה ובצד מערבה, מירושלים

 לקריית הגישה כביש נמצא הזה בצד תהום.
טלז־סטון.

 שבתאי לנהג, להעניק מיהרו במישטרה
 ביום כבר ציון־לשבח. ממעוז־ציון, )38(שבבו

 ללישכתו עיתונאים הוזמנו בבוקר השישי
 מרחב־ירוש־ מפקד ביבי, אריה תת־ניצב של

 תעודת־ההוקרה. את צילמו וכולם לים,
 זו תעודת־הוקרה לך להעניק לנכון -מצאתי

 24.8.89 שביום בכך האמיץ, פועלך על
נוסע בידי הותקפת בצהריים 12.40 בשעה
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