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תווצווסיןף
סערה ש!פ

שמ המודות ואת אותם לרכוש כדי אלה,
.,למערך אחוריהם

ליבנה זי3ר
ש א לכנסת רשימה בר

 לבנבראון, אברהם רק״ח ח״כ של בנו ליבנה. רמי
 עם קשר קשירת על מאסר שנות לשבע שנשפט

 לכנסת. בבחירות רשימה בראש יופיע זר, סוכן
 ו־ ״מצפן״ אנשי בידי שהורכבה הרשימה,

 את לגייס ככר הצליחה האדומה״, ״החזית
 הרשימה להקמת הדרושות החתימות 800
 ל״י. אלף 15 של כפף הפיקדון סכום ואת

 לכנסת. שנבחר מי כל ממאסר לשחרר יש החוק לפי
 רמי עבור לגייס שיצליחו מאמינים הרשימה יוזמי

הדרוש. הקולות מיספר את

 של הביניים חניית כאשר החורף, עונת פתיחת
 במונרוביה, להיות צריכה היתה הישראלים המטוסים

ליבריה. בירת
 לביטול פוליטיות השלכות שאין נראה

ל ואין ארגנטינה ממיטלת על-ידי ההסכם
 מניחים לישראל. יחסה שינוי על מכך הסיק

 ממשלת כלחץ כעיקר בוטל ההסכם כי
 שלה התעופה שחכרת החוששת כרזיד,
אל־על. שד מתחרות תסכול
ש החורף לעונת באל־על הטיסות תפוסת אגב,

 ההזמנות לשיא. הגיעה אוגוסט, חודש מסוף החלה
 והדאגות מסחרר בקצב זורמות הקרובים לחודשים
נעלמו. יולי בחודש בתפוסה הירידה בגלל שהופיעו

הלת  קרקעות ב
בבנימינה

פיתחת־־רפיח סביב
 שלב הפעלת עם תתחדש פיתחת־רפיח סביב הסערה

 הוא עתה המפונה השטח הבדווים. גירוש בתוכנית ב׳
 לפנות היא כולה והתוכנית הקודם, הפנוי לשטח מדרום

 פי- שגודלו ואל־עריש, ניצנה רפיח, בין ענקי משולש
מרצועת־עזה. שניים

 הגירוש פעולת כד את לכצע היא הכוונה
 מאמץ בגדל משותקת, שהאופוזיציה כשעה

 העיקרית הפעולה הכנסת. ופגרת הבחירות,
 כינוס ולפני הבחירות, למחרת מייד תבוצע
הכאה. הכנסת

 זאת בכל לארגן קדחתניים מאמצים עתה נעשים
התוכנית. לסיקול מאוחדת, אופוזיציונית פעולה

מפיחות חשש
הבחירות אחרי

 כארץ הכספים כשוק מסויימות תנודות
חוש כלכליים גורמים בי כך עד מצביעות

 קצר זמן הלירה של אפשרי מפיחות שים
הבהירות. אחרי

 של ערכו עליית כזית: לפיחות המשוערת הסיבה
 צמודה שהלירה מאחר בעולם. הכספים בשוקי הדולאר
 המשק הלירה. שער גם כך בעקבות עולה לדולאר.

 שהיו היתרונות כל את מכך כתוצאה מפסיד הישראלי
 הלירה, ערך גס ובעקבותיו הדולאר ערך ירד כאשר לו,

רשמי. פיחות בה שבוצע מבלי

מסתער אריק

שראלים  חוזרים י
מקונגו־זאיר

 מסיכות בקונגדזאיר ששהו ישראלים
 חוזרים החלו רשמיים, כענינים או כלכליות
 קרוב יחסים לניתוק חשש מתוך לישראל

 מוסדות גם זו. מדינה שליט מצד ישראל עם
 זו ממדינה אנשים להחזיר החלו רשמיים

לארץ.
 לניתוק חשובות כלכליות השלכות היו לא כה עד

 אם אולם ישראל. עם אפריקה מדינות מצד היחסים
 ניתקו שכבר המדינות בעיקבות גבון ממשלת תלך

 יבוא רוב בישראל. העץ לענף סכנה צפויה יחסים,
 למעלה מיובאים ממנה מגבון, נעשה לישראל העץ

 עם היחסים ניתוק בשנה. עצים -טון אלף 105מ־
בישראל. הנגרות ענף להרס לגרום עשוי גבון

טד3  ,קו..אד־על״ ו
ה ק ם־אמרי לדרו

 הסירו■ שעשו הראשונים המעשים אהד
בי היה בארגנטינה לשילטון שעלו ניסטים

 קו פתיחת על ישראל עם ההסכם טול
לארגנטינה. ישראל כין אל־על שד תעופה
עם להיפתח עמד והקו רב זמן לפני נחתם ההסכם

ר מיסחור כ מינכן חללי בז

 להתענינות מוקד לאחרונה משמש בנימינה אזור
 לרכישה. קרקעות המחפשים משקיעים קבוצות מצד

 ה■ מוסדות החלטת כעיקכות נגרמה הבהלה
 בנימינה־חדרה■ המשולש את ליעד תיכנון

 נכללה לא זאת לעומת צפופה. לבנייה פרדם־חנה
זרי סוחרים צפוף. לבינוי שיותר בתחום זיכרון־יעקב

 מזורזות ברכישות החלו ההחלטה דבר נודע להם זים,
ה בהלת כה עד פסחה עליו באזור, קרקעות של

קרקעות.
 דונאם 50ב- שד שטח נמכר לאחרונה רק

 ליחידת ל״י אלף 35 •טל כמחיר בבנימינה
 מ״ר). 300<ב־ וידה לבניית המיועדת קרקע

 מקובלים שהיו מהמחירים בהרבה גבוה זה מהיר
 כיום להשיג אין החוף שבאזור למרות כה, עד באזור
בניה. ליחידת ל״י אלף 50מ־ הנמוך במחיר קרקע

כירוחס המטוס
ל התרסק ד ג ב

ז3 ק ר ל סגור ד
 לבירור מישרד־התחבורה שהקים ועדת־ההקירה

 ירוחם, ליד המטוס של שבועיים לפני נפילתו נסיבות
עבודתה. את סיימה
 בנו בורנשטיין, צבי הטיס שהתרסק המטוס את

 הסתבר בורנשטיין. משה טמפו בית־חרושת בעל של
 המריא הדלק, ברז את לפתוח שכח הוא כי

 שהיתה הדלק רזרכת עם
 שהמריא אחרי מייד כמנוע.

נפל. והמטוס כמנוע הדלק נגמר

המושכים נול
 את יקדיש שרון אריק (מיל.) אלוף
 מסע במיסגרת שלו העיקרי המאמץ

 נפשות לעשיית הליכוד, של הבחירות
והקיבוצים. המושבים בני בקרב לליכוד
 לעליית עליונה חשיבות מייחס אריק
 — במושבים הליכוד תומכי מיספר
 של הנמוך האלקטוראלי האחוז למרות
 תחילת כי מאמין הוא המושבים. אנשי

 ארץ־ישראל אנשי את שתביא המהפכה
 ושותפיה, גח״ל בעד להצביע העובדת

 זה לצורך במושבים. להתחולל עשויה
מל שיכלול מיוחד, צוות יורכב

 שמיר, משה את גם אריק כד
 תד-עדשים מושב איש בהן יגאל

אי אריק מנהדד. מזיא והרצל
מו כעשרות להופיע עומד שית

כחירות. כנא-מי שכים

ר עי מ  מגסה ה
 לקוות

ת גוביג■ עדו
 המערך של הבחירות מסע מנהלי
 העדתיות מהרשימות בעיקר חוששים

 לכנסת הבחירות במערכת שתופענה
 כארץ, רכים כמקומות השמינית.

 המונית הצבעה התגלתה כחם
ב העדתיות הרשימות למען

 מפעילים להסתדרות, בחירות
ו לחצים המערך אנשי עתה

רשימות פעילי על מאמצים

 מינכן, לאולימפיאדת ישראל משלחת ספורטאי 11 לרצח השנה כיום
 את עליה הנושאת זיכרון, גלויית וחוכבי-המזכרות הכולאים כין מופצת

 לרגל שהוצאו המערבית גרמניה מכולי ארבעה וכן החללים, 11 תמונות
 בית חותמת את עדיה נושאת היא :במעטפה המיוחד האולימפיאדה.

 מופצת הגלוייה הרצח. יום תאריך ואת במינכן האולימפי כבפר הדואר
מישראל. יורד כנראה עומד שבראשה בקנזס, כולאים אגודת על־ידי

ת מונו ת עם מינכן חללי ת מ ת ם חו הרצח יו

ם מנהיג  גרוזיוי
ל הצטרף חי לג

 כאשדוד, הגרוזינים מנהיג
 ב־ העיתונים לכותרות שעלה

 של הגדולה השביתה עיקבות
פי על שמחו כעיר, הגרוזינים

 אשדוד, מנמל חבריהם טורי
 את העכיר ספישווידי, אברהם

ה הפנתרים מאירגון תמיכתו
״ל. דגה שחורים

ה במקום כנראה יוצב ספישווילי
 ל־ גח״ל מועמד של ברשימתו חמישי

צילקר. צבי ראשות־העיריה,

ש ני1ט ר  פו
השלום׳ מ,!קול

 ומניח הדיסג׳וקי של קולו
 כיותר הפופולארי התקליטים)

ה מגלי להיעלם עומד כמרחב,
 הבריטי, סמית טוני כאזור. אתר
ב ביותר הנערץ הרדיו לשדרן שהפך
 השלום קול תחנת החלה מאז אזור

עו חודשים, כשלושה לפני בשידוריה
הספינה. ואת התחנה את לנטוש מד

 בבי.בי.סי. שדרן בעבר שהיה טוני,
 לחזור עומד פיראטיות, רדיו ובתחנות
 תחנת של השדרנים לצוות ולהצטרף

 ביותר: המפורסמת הפיראטית הרדיו
 ספינה גבי מעל המשדרת קרולינה, רדיו
הצפוני. בים


