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ירושלים - בפרידמן הצרכנים אגודת נציגות סיור
 במפעלי מקיף סיור ערבו הארץ מרחבי הצרכנים אגודת מטעם נציגות 50 בת קבוצה
ירושלים. פרידמן
 מוצריו על פרידמן מפעלי את מקרוב להכיר במגמה זה סיור יזמה הצרכנים אגודת

 הבתים במרבית כיום הנמצאים ותנורים כביסה מכונות חשמליים, מקררים — השונים
בישראל.
 על־ידי הנערכות הקפדניות והבדיקות המשוכללים הייצור מתהליכי התרשמו האורחות
 כל של סטנדרטית ואיכות מעולה טיב להבטיח כדי ביותר מעודכנות ומבדקות .מתקנים

המוצרים.
 פרידמן, של הטוב השרות על הערכתן המשתתפות מבין רבות הביעו שהתפתחה בשיחה
 אשר — אילת דפני ,הגב — צבור נציגת הנהגת על וביחוד ומוצר מוצר כל המלווה

הישראלי. הבית למשק מוצרים המייצרים המפעלים בין במינו יחידי מוסד הפכה

ע בו ש ר כ פ ע  בעיתונים ידיעות למיקרא זה במדור גיחכנו ש
אמרי עיתונים על שהתסמכו בריטיים, עיתונים שציטטו ישראליים,

הזה. בהעולם שפורסמה ידיעה העתיקו אשר קאיים,
 הזה המוזר המיכאניזם אחרי לעקוב הזדמנות לנו ניתנה השבוע

 קטעי למערכת לזרום החלו העולם רחבי מכל ידיעות. העברת של
 ספונטאנית תגובה זו היתד, •הזה. העולם שם אוזכר בהם עיתונים,

 את רואים כשהם כנראה המתרגשים בנכר, הזה העולם קוראי של
מת הם בהן במדינות המקומית בעיתונות מודפס השבועון שם

 כמות הגזורים. העיתונות קטעי את לנו לשלוח טורחים גוררים,
 מעולם. אולי הגיעה לא השבוע, אלינו שהגיעה כשם עיתונים גזרי של

 בעל ישראלי בשבועון הזה העולם של קיומו שעובדת הסתבר לפיה
ה הובאה מיוחד, אופי

עש של לידיעתם שבוע
עי קוראי מיליוני רות

תבל. קצווי בכל תונים
 הגדולה המהומה את

 שפירסמד הידיעה חוללה
ה על שבועיים לפני נו

שנר הרומנטית, ידידות
 האחרונות בשנים קמה
גול הממשלה ראש בין
 המולטי־ לבין מאיר, דה

 לו האמריקאי מיליונר
ש לכן ושהגיעה בויאר,

 )73( הקשיש האמריקאי
 ההזדמנויות באחת הציע

נישואין. הצעת לגולדה
 ביום שעוד מסתבר

הו יום בערב, שלישי
 הזח העולם של פעתו

 הבריקו כבר בתל־אביב,
 את בישראל זרים כתבים

 הראשון הזה. בהעולם שפורסמו כפי הפרטים ציטוט תוך הידיעה,
 שיקאגו. עיתוני גדול ניוז, דיילי השיקאגו היה הידיעה את שפירסם
קלי עיתוני גדול מיימס, אנג-לם הלום הידיעה את העתיק למחרת
 רומן על ״דיווח בכותרת הראשון בעמודו אותה שהכתיר פורניה,

 בתמונותיהם שלוותה הכתבה, אנגילס.״ מלום לגבר מאיר גברת בין
השאר: בין אמרה בויאר, ולו גולדה של

 בספינת נוהגת שהיא ישעה רומן מאיר גולדה מנהלת ״האם
ישראל? מדינת

 פוליטיים בגילויים המתמחה — הזה העולם הפופולארי ״השבועון
.זאת עושה שהיא טוען — .  לעיתים בויאר סועד הזה העולם לפי .

ירו בפרברי הונגרי בסיגנון במסעדה מאיר הגברה עם קרובות
 של לכבודו הילדת יום מסיבת מאיר הגברת ערכה לאחרונה שלים.

 בהד אחרים. חשובים ואישים ממשלה שרי הוזמנו אליה בויאר,
לגולדה.״ הנישואין את בויאר הציע השבועון, מדווח אחרת, דמנות

קרוב״ ״חבר רק

נלוז" דיילי כ״שיראגו ההכחשה

ם  מיוחד, עניין בסיפור יש שם בארצות־הברית, דק לא אול
 הסיפור עורר גולדה, בגלל מאשר בויאר לו של אישיותו בגלל יותר

הלונ השבועון הידיעה את העתיק צורה באיזו לציין מעניין הדים.
ה את שפירסמו הזרים העיתונים מכל היחיד אולי אובזרוור, דוני

הזה. העולם על להסתמך מבלי פרשה
 המתנהל רומן על בקליפורניה נפוצות ״שמועות האובזרחד: כתב

הכ בויאר מר בויאר. לואיס המולטימיליונר לבין מאיר גולדה בין
 משהו.״ בה שיש יתכן אבל הרכילות, את חיש

תשומת־ להקדיש באירופה נוספים עיתונים החלו האובזרוור אחרי
 עיתונאית. מבחינה מיוחד עניין בעלת ספק ללא שהיא לידיעה, לב

 קיבלו הידיעה, את החמיצו שעיתוניהם בישראל, זרים כתבים כמה
 ובהם בחו״ל, אותה שקראו עיתוניהם, מעורכי זועמים מיברקים

 הסיפור. את החמיצו מדוע נזיפות
 בארץ לכתביהם הוראות שלחו בעולם הגדולים מהעיתונים כמה

בתמונות, מלווה מפורט, סיפור להם לשלוח
 ומר גולדה של הקרובים נשואיהם על

ל אלה עיתונאים פנו שכאשר ברור בויאר.
 אל או גולדה של למשרדה רשמיים, דוברים
 בתגובות נתקלו הם בעצמו, בויאר לואיס

טוטאליות. ובהכחשות יותר עוד זועמות
 ביקשו אלינו, אף פנו זרים כתבים מספר
 ופרטים הסנסציוני הגילוי מקור את לדעת

בכך. להם לסייע יכולנו לא לצערנו, נוספים.
אמרי עיתוני המשיכו נוסף, חומר בהעדר

 השיקאגו הפרשה. על תגובות לפרסם קה
ב־ הגילוי את לראשונה שפירסם ניוז, דיילי

הישר ״הידיעה כותרת: פירסם הזה, העולם
 הצעת מכחיש שיקאגו איש ,ברוזד: אלית

לגולדה.״ נישואין
שיקא־ ״איש הידיעה: בגוף העיתון כותב

 של קרוב חבר הוא בויאר לו לשעבר גו
 הודיע הוא אבל הישראלית, ראש־הממשלה

 הציע הוא כי שהידיעות ניח, ,דייליד לכתב
 הגדיר בויאר ,ברווז׳. אלא אינן נישואין לה

 הידיעה, את שפירסם הזה, העולם הפופולארי הישראלי השבועון את
 (בישראל).׳ כאן השערוריות מעיתוני כ,אחד

 שם בירושלים, דויד המלך במלון בחדרו טלפונית רואיין ״בויאר
 מזכירתה כינתה לכן קודם יום בשנה. חודשים מספר שוהה הוא

לגמ כ,מגוחכת הידיעה את קידר, לו יאש־הממשלה, של האישית
. רי .  בתל־ לכתבים להגיב סירבה קידר הגברת אמת.׳ אף בה אין .

 נפגשת וסבתא, אלמנה ראש־הממשלה, כי השבועון דיווח על אביב
אלמן. הוא שגם בויאר, עם

 כי העובדה עצם את גם מכחישה היתה הממשלה שראש יתכן
 לולא בויאר, לו את מכירה היא

 כשהם תמונתם, את פירסמנו
 הסיבה זאת ביד. יד מחזיקים

 גולדה, של מזכירתה קידר, שלו
ל שניתכו השאלות על הגיבה
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