
גיתית היאחתת
עקרבה באדמות

 שר של המפורשת להודעתו כניגוד
 בל אין כי בכנסת, גבתי חיים החקלאות

 יישוב נקודת להקים כוונה ובל תוכנית
 העלבי הכפר של המרוססות האדמות על

 ברעל שריסוסן לשכם, שממזרח עקרבה
ו רוחות סערת בשעתו עורר ממטוס
 ב״חריג״ שר-הביטחון ידי על גם הוגדר

היאח השבוע הוקמה — וב״ואנדליזם״
 המרוס־ לאדמות סמור גיתית נח״ל זות
עקרכה. מערביי שנלקחו סות

 מיוחד. בטכס הפעם נעשתה לקרקע העליה
 שעבר הרביעי ביום בוקר, לפנות ארבע בשעה
 שבמרכז הסלעית לגבעה צה״ל כוחות הגיעו

ברא מרכז פיקוד חיילי צוות המרוססים. השדות
 (״גנדי״) רחבעם האלוף הפיקוד, אלוף של שותו
 נח״ל חיילי צוות עם גדר בהקמת התחרה זאבי,

 8.00 בשעה דר. אשר הנח״ל מפקד של בפיקודו
 חיילי של בנצחונם הגדר הקמת הסתיימה בבוקר
 מיגדל זרקורים, אוהלים, הוקמו במקום הנח״ל.

ועמדות. מים
 סמוך חדש ישוב עקרבה חקלאי מצאו בבוקר
נושלו. מהם לקרקעות

 המטבע: ■תרות
דולאר מיליארד

5!
הגי־ ישראל שבידי הזר המטבע יתרות

 הס־ באשר תקדים, חסר לשיא לאחרונה ו
 מיליארד את כבר העוברים בסכומים במו

הדולארים.
 המטבע הקצבת הגדלת את ששוקלים הסיבה זוהי

 השפעה לכך יש זאת לעומת לחו״ל. לנוסעים הזר
 המאוחדת היהודית למגבית הכספים גיוס על שלילית

בארצות־הברית.
 יתרות נוכח כי טוענים המגבית ראשי
 להרפות הראוי מן ישראל, שבידי הדולארים

 כארצות־הב־ הכספים גיוס מתח את מעט
 הממשלה דרישת באה זה רקע על רית.

 כתרומה ההשכלה״ ל״כופר הסובייטית
 לחדש המגבית עסקני דירכון לשם חשובה

השנור. מתח את

 שהחל העניינים סיום לשם לו, שיערכו הפרידה בות
 נקבע שטרם יורשו, לידי השגרירות ולהעברת בהם

 עדיין שנותרו המועמדים שלושת מכיןסופית.
 ההכרעה כנראה תיפול לתפקיד, במירוץ

 דיג- צבי לבין הרצוג, (״ויויאן״) חיים בין
 דיניץ, שמחה השלישי, כיטהמועמד שטיין,
 אחר הלהוט ראש-הממשלה משרד מנהל

סיכויים. חסר בינתיים נראה התפקיד,
 בידי הנתמך דינשטיין של למינויו מתנגדת גולדה

אס פגם רואים הרצוג של במינויו ואילו וספיר אבן
 (אשתו אבן אבא שר־החוץ של גיסו שהוא כיוון תטי,
להי עשוי והמינוי אבן) סוזי של אחותה היא אורה
משפחתי. כמינוי ראות

ד קרקעות ספסר■  סו
6■!בס הימית הע*ר
 המיועדת הנמל עיר ״ימית״, להקמת התוכנית

 בתחום הנמצא דיקלה חוף ליד בפיתחת־רפיח, להיבנות
 אודותיה המנופחים והפירסומים אקטואלית אינה סיני,

 ספסרי לשרת אלא נועדו לא הישראלית בעתונות
 הקמת עבודות לתחילת ללחוץ המעוניינים קרקעות

העיר.
 שהוכן בתיק רב זמן מזה קיימת עצמה התוכנית

בינ כזאת. עיר הקמת על שיוחלט אפשרות לקראת
 אפילו כזאת, בתוכנית לדיון הצעה כל הוצעה לא תיים

עצמו. הביטחון שר ידי על לא
 הוא מקרה לא בי סבורים משקיפים

מיר פירסום קיבלה העיר הקמת שתוכנית
 מניותיו שמרבית כ״מעריב״, דווקא כי

 נתניה, עירית ראש כן־עמי, לעובד שייכות
 כעת קרקעות בעסקי הונו את שהכפיל מי

אשדוד. הקמת
 להתחלת העיקריים הלוחצים אחד הוא בן־עמי

 חדשות נרחבות ספקולציות שתאפשר העיר, הקמת
קרקעות. בעסקי

 נסוגה מפ״ם הנהגת
חברים״ ט51ע3^נו

 איק־ עקורי עם ההזדהות עצרת קיום אחרי יומיים
 הנהגת להוראת בניגוד ירושלים, בצוותא ובירעם רית

 מאיר, גולדה של תגובתה מחשש אותה -לבטל מפ״ם
חב ל״משפט להעמיד ההנהגה של כוונתה על נודע
 המזכיר ובראשם הצעירה החטיבה פעילי את רים״

 בירושלים תא־הסטודנטים ומזכיר דורי לטיף הארצי
איסרליס. אריה

 זה, מצעד לסגת נאלצה מפ״ם הנהגת
 אחרי שם־טוב, ויקטור השר ידי על שנתמך

ל שנערך האלפים שכמצעד לה שהתברר
 של גדול מספר השתתף העצרת, מחרת
 והכפרים הערים מהקיבוצים, מפ״ם חברי

הסטו תא חברי עשרות ובתוכם הערביים
 מכפרי גדולות משלחות הירושלמי, דנטים
 האיזור על האחראי עמד שבראשם הגליל
 חרש אברהם וכן יאסיף, מכפר חורי סכרי
כירו מפ״ם סניף ומזכיר ״צוותא״ מנהל

שלים.

ה.,כופרי תשלו□
חדש איוו

 לתשלום ברית־המועצות שלטונות של תביעתם
 ליהודים היתרי־יציאה מתן תמורת השכלה״ ״כופר
חדשה. אינה אקדמאית, השכלה בעלי

 גילה המיכון
ל הוואוח רג דו כ ב

 רישום את לאחרונה מיכנה לכדורגל ההתאחדות
ה־ כרטסת ברשימותיה. הרשומים הכדורגלנים אלפי

 תאבה גולדה
 עוגת־נ־צחון
דפקי״גוברו

 את איזנה מאיר גולדה ראש-הממשלה
ה המעורבות בפרשת המאזניים בפות

 כארצות■ לנשיאות בבחירות ישראלית
 יצחק השגריר שדברי אחרי הברית.

 תומכת ישראל כי הרושם את יצרו רכין
 ניכסון, של מחרש בבחירתו

 עוגה תאפה כי השבוע גולדה
כנשיא. ייבחר אם מק־גוכרן, של הונו

 בביתה השבת אירחה שגולדה בעת זה היה
 עורך- ואת צ׳רץ׳ פראנק הסינאטור את בירושלים

 מק־גוברן, של הקרובים מיועציו פלדמן, מייק הדין
 קפה, להם שהציעה בעת בשליחותו. לישראל שבאו
 לארץ החזרתו את בשעתו שתבע מי פלדמן, דחה
 של קודם נסיון סמך על ההצעה את רבין, של

 שהתה שגולדה שעה גולדה. אצל קפה שתיית
 עזרתו. את והציע ׳רץ׳צ אליה הצטרף במטבח

 לו אמרה במטבח,״ ולא בסינאט לי תעזור ״אתה
גולדה.

ך כשהתעניין ר  להם שהוגשו העוגות אם צ׳
 לא, ״אלה :גולדה השיבה עצמה, גולדה בידי נאפו
 מיוחדות עוגות לכם לאפות מבטיחה אני אבל

בנובמבר.״ הבחירות אחרי

 קונבנציונאליות, בשיטות כה עד שנעשתה כדורגלנים
אחר העיקוב כל את מעתה שינהל למחשב הותאמה

הילדים. וליגות הנמוכות מד,ליגות החל הכדורגלנים
 שר גילוי :המחשב של ראשונה תוצאה

 ובעונה כעת רשומים שהיו שחקנים מספר
 להופיע ויכלו שונות, קבוצות כשתי אחת

יתגלה. שהדבר מבלי בשורותיהם

 הבטיחה ,
נצי לכבוד

ממלכתי גורם
ב.״? מגאדוור■!יד.

 אל פנתה הארצי הקיבוץ מזכירות
לח כתביעה מאיר גולדה הממשלה ראש
 ״ד.כ. המתקרא הגוף מאחורי עומד מי קור
 ממלכתי גורם אין ואם בוגדים״, דיכוי -

זה. כארגון ככספים תומך או מסייע
לקי איום מכתבי משלוח רקע על באה התביעה

 פרשת סביב פעילותם בשל בדרום השומר־הצעיר בוצי
 ארגון בידי חתומים היו האיום מכתבי פיתחת־רפיח.

 יהודית להגנה לליגה מקורבים שאנשיו ״ד.ב.״,
ולבית״ר.

 מס״ם רבי!
תפקידו את

 עומד רבין, יצחק בארצות־הברית, ישראל שגריר
 בספטמבר 9ב־ לארץ שיגיע רבין, תפקידו. סיום בפני

מסי־ לצורכי רק לארצות־הברית יחזור קצר, לביקור


