
ה שוחד ■ ״ ס ־ ת ר ג ח ב
 ממלכתית בחברת-בנייה בכירים נגד מישטרתית חקירה מתנהלת אלד! בימים

מלקוחות. שוחד קבלת על
 יקר מחיר הדירות עבור שולם למעשה אך ללקוחות, אחד מחיר נקבע הנייר על כי נטעו
לכיסם. בחברה בכירים שילשלו ההפרשים כשאת יותר,

 זכה יותר לשלם שהסכים ומי גבוהה אליהם שהדרישה מבוקשים, באיזורים במיוחד מדובר
בדירות.

למתנגדי□ חסידים בין ■
 היחסים לחידוש והמתנגדים החסידים כץ בברית־המועצות אדיר קרב

ישראל. עם הדיםלומטיים ״
 לברית״המועצות שאסור טוענים אלה העליונה. על המתנגדים של ידם שבינתיים נראה

שיחות־שלום. בכיוון ישראל של משמעותית תנועה לכך שתקדם בלי כזה צעד לעשות
הסובייטי. במישרד־החוץ מרוכז ההתנגדות עיקר
 לחזק כדי רולארים, מיליוני עומדים שלרשותה לא־רישמית, שדולה הקימה הסעודית ערב
המתנגדים. ידי את

645
 הרוגים 513 על דובר־צה״ל מסר באוקטובר, 23ה־ השני, ביום

 חיילי■ מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל
 .645 על ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 פלסטיניים, הרוגים 784 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי

ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 568 •
משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
והתחשמלות. ממכות הרוגים 53 •
אחרות. מסיבות הרוגים 81 •

בו־אמו^ למען צ״?
 שמעו בן־אמוץ דן של מותו לפני ימים ארבעה

 הסתבר מקדח־כבישים. של מחריד רעש בדירתו
יפו, נמל של במזח דן, של לחלונו מתחת ממש כי

עבודות. החלו
 כדי אפשרית כתובת לכל פנו בני-המישפחה

ראש־העיר, הצליח לבסון* העבודה. את להפסיק
 שהנמל למרות — להפסקתה להביא להט, שלמה

 רשות־הנמלים למרות אלא למרותו, כפו!* אינו
 לימים נשכר כבר שהקבלן ולמרות הממלכתית,

אלה.

 פלסטיניים משוררי□ ■
מחרימים

 הישראלי• היוצרים ״ועד חברי הכבושים, בשטחים הפלסטיניים המשודרים
מברית-המועצות. אורח להחרים שוב החליטו פלסטיני״,

 אנררי הרוסי המשורר בין בתל״אביב סיחא במועדון השני ביום שנערכה בפגישה
 ממוסקווה, אלה בימים שחזרה המישלחת חברי ביניהם ועד־היוצרים, חברי לבין ווזנסנסקי

 המשוררים מבין אחד איש לא ואף הערביים, המישלחת מחברי אחד אף השתתף לא
 להקת־מחול משורר, שום לרעד״ אותם מפלים שהרוסים טוענים הם האחרים. הפלסטיניים

 הכבושים. בשטחים מעולם הופיעו לא רוסיים להקת־תיאטרון או
 ולכן ממדינת־ישראל, חלק אינם הכבושים השטחים ,הרוסיים האורחים לטענת

 אם בעתיד, לבוא ישמחו זאת, לעומת בביקוריהם. אותם כוללים אינם הם
הכבושים. בשטחים נפרדים לביקורים יוזמנו,

חקיקה לשינו■ □,שר ■
 סמכויות את שירחיב חוק של לחקיקה שרים של לובי מתארגן אלה בימים

חברות. של הפעולה בחופש ויפגע הבורסה
 היישוב הכשרת בפרשת וחצי חודש לפני העלית בית״המישפט החלטת בעיקבות בא הצעד
נרחבות. סמכויות אץ לבורסה כי שקבע

משביתים טי□1הסטוד ■
לימודים
 הראשון ביום הלימודים את להשבית מתכוונת הארצית התאחדות־הסטודנטים

 העלאת על מחאה לאות באוקטובר, 29דד הראשון, היום לשנת־הלימודים,
ריאלית. אחוזים תישעה של בשיעור שכר־הלימוד

 ההתאחדות שהזמינה סקר בלבד. אחד ליום אלא ממושכת, תהיה לא השביתה זאת, עם
 של בלתי־מוגבלת להשבתה מתנגדים הסטודנטים מציבור מחצית כמעט כי העלה

שכר״לימוד. רקע על הלימודים

א השגריר ■ הגיע ל
רורצ׳אק. לכינוס הגיע לא לוותיקאן פולין שגריר
 למורשת האגודה של הרביעי הבינלאומי הכינוס בכפר־המכב־ה התקיים שעבר בשבוע
קורצ׳אק. יאנוש
 שר־ שהיה מי קוברסקי, קז׳ישטוף האגודה של העולמי כנשיא שימש האחרונות בשנים
 לא אך לכינוס, להגיע אמור היה הוא החדשה. בממשלה נכלל שלא פולין, של הדתות
הגיע.

הרחקה. של סוג כנראה, הוא, המינוי בוותיקאן. פולין כשגריר מונה הוא בינתיים כי הסתבר

לא? או טי־שמי1א ■
 זועם בארץ, אלה בימים המבקר ווזגסנסקי, אנדרי ישראל, ידיד הרוסי, המשורר

 לו יוחסו שבח אחרונות״, ״ידיעות של הספרותי במוסף שהופיעה כתבה על
אנטי״שמיות. השקפות

 מאיה המבקרת של מאמרה על אישית להגיב שלא ידידיו בידי שוכנע רב בעמל רק
כגנסקאיה.
 וליצנים בישראל, ביקורו בעת יבטושנקו, ייבגני את גם בחריפות בשעתו תקפה כגנסקאיה

 רוסיים לאורחים קבלת־הפנים לוועדת כסשביתת־השימחה אותה לצרף הציעו מקומיים
בישראל.

כ ■ ל שה הה בעליון? חד
 בית־המישפט שופטי שלושת של פסק־הדין את להביא הבקשה
שופטים, חמישה של הרכב לפני שפירא אברהם בעניין העליון

 שנגע קודם מישפט בגלל מיוחד עניין מעוררת כסמכות־עירעור,
ולחופש־העיתונות. ללשון־הרע

 שופטי שלושת קיבלו הארץ, נגד וזברח־החשנול של במישפט
הארץ. לטובת פסק־רין שמגר, מאיר בהנהגת העליון, בית־המישפט

והרוב, שופטים, חמישה של הרכב לפני עירערה חברודהחשמל
 במיעוט שהיה שמגר, של פסק־הדין את ביטל לנדוי, משה בהנהגת

 חופש־העיתונות. נגד ביותר חמורה הלכה קבע הרוב בהרכב־חמשת־השופטים.
 יכולה שמגר, בראשות והפעם שופטים, חמישה •טל הרכב •טוב עתה ייקבע אם

 בדרג חמשת־השוסטים, של הקודמת ההחלטה במקום לבוא שתתקבל ההחלטה
במדינה. ביותר הרם המישפטי

ק ■ ל ס אלינר אח ל
 של מהתנועה לסילוקו הקוראת בתחייה קבוצת־פעילים מתארגנת אלה בימים
 תתמוד כי שהודיעה התנועה״ מפעילי קבוצה בראש שעמד אלינר, יהודה הד״ר

 שעל התחייה, מזכירות להחלטת בניגוד בהסתדרות, בבחירות קיסר בישראל
בהסתדרות. בבחירות נייטרלית להיות התחייה

המתית הפרת־חוק
 של מישלחת לארגן תוכנית ומתגבשת הולכת

המו לפגישה ידועי־שם, וביניהם ישראלים, מאה
ערפאת. יאסר עם הפגנתית נית

 של מאסרו על כפעולת־מחאה ייעשה הדבר
 פגישתו על שנת־מאסר לחצי שנידון נתן, אייבי

ערפאת. עם
 בחלק גם אלא במערך, רק לא גוברת בינתיים

 החוק את לשנות שצריכים ההכרה הליכוד, מן
 ליזום מעזים אינם אנשי־המערך השערורייתי.

 לו שיהיה איש עדיין נמצא לא בליבוד וגם זאת,
הדבר. את להציע האומץ

 □ריאות שיטת ■
שה חד

בחיפה. התגלתה חדשה פריצות שיטת
 נרשמו כה עד פנורמה. היוקרתי בבית־הדירות דירות כמה נפרצו האחרונים בשבועות

 בלא נעשו הפריצות יקרות־ערך. ופרוות זר כסף תכשיטים, נגנבו שבהן פריצות, כשבע
 היממה. שעות כל במשך שמור שהבניין למרות בנעשה, הבחין שאיש

 על לטפס מתוחכמת שיטה מצאו הפורצים כי התגלה לאחר־סעשה המישטרה של בבדיקה
הבית. קיר על המותקנים קולטי״הברקים

 להשתמש ניתן שבהם נוספים, בניינים לאתר כרי בריקה, אלה בימים עורכת המישטרה
זו. בשיטה

שמגר


