בינתיים הסכימו עורכי ״ידיעות אחרו
נות״ לפרסם הבהרה נוספת ,שהתפרסמה
במדורה האחרון של סילכי ,אחרי שהובטח
להם שעם פירסום ההבהרה ,המציינת■ כי
״ככתבה הופיעו פרטים שאין להם יסוד
עובדתי ,אד פירסומם מטיל דופי במפקד
בכיר ,כחבריו המפקדים וכצה״ל״ ,יראו של
טונות צה״ל את הפרשה מחוסלת מבחינתם.
אגב ,הרשעת ידיעות אחרונות והענשתו ,ע״י ועדת
שיפוט המורכבת מנציגי צה״ל ואגודת העיתונאים,
קבעה תקדים :זוהי הפעם הראשונה שעיתון מורשע
ומוענש על עבירה שאין בה פגיעה בביטחון המדינה.

ת 1י ! 1ן * ך
ה מ כ ש ל ה ח לו ק ה ־
ה ד ת ״ ם יכריעו
המסשדה הולכת ונערכת בשתי קבו
צות ,ההופכות לסיעות־קבע.
הסיעה הקיצונית של משה דיין כוללת
שבעה שרים  :דיין עצמו ,גולדה מאיר ,שמעון
פרם ,יוסף אלמוגי ,שלמה הילל ,זאב שרף )המסור
לגולדה( ,ישראל גלילי.

הסיעה המתונה כוללת שמונה שרים:
פינחס ספיר ,אבא אבן ,יגאל אלון ,י״ש שפירא,
חיים גבתי ,ויקטור שם־טוב ,נתן פלד ומשה קול.

כמצב זה יהיה ערף מכריע לדתיים,
שהפכו שוב לשון־המאזניים .קולות שלושת
השרים של המפד״ל יכריעו את הקו בכל
הכרעה.
כל שלושת השרים הדתיים קרובים בדיעותיהם
לפינחס ספיר ,אולם הם עומדים תחת לחץ צעירי
מפלגתם ,התומכים בדיין .במצב זה יכריע את הכף,
כנראה ,ח״כ יצחק רפאל — שהכרעתו האישית
עשוייה לקבוע את ההחלטה ההיסטורית של הממ 
שלה לגבי מלחמה או שלום.

רפאל קרוב יותר לספיר מאשר לדיין,
וייתכן כי כמצב זה יש סיכויים טובים יותר
לסיעה המתונה בממשלה.

מיש ל ח ח מאו ח ד ת
לוועידת בודוזיה?■
ההבנות לוועידת בולוניה נכנסו להילוך
גבוה ,עם החלטת הנשיא אנוואר אל-סא-
דאת לתת לה את האור הירוק.
בראש המישלחת המצרית עומד לוטפי אל־חולי,
שהוא שמאלי־קיצוני ,אך מקובל על המישטר .אל-
חולי עורך כתב־עת שמאלי רציני ,המוצא־לאור מטעם
העיתון אל־אהראס ,בחסות עורכו הימני ,חסנין הייכל.
בלב המארגנים האיטלקיים שרר ספק לגבי עתיד
הוועידה ,כאשר נדחק הצידה במצריים יוזם הוועי 
דה׳ חאלד מוחיי־אל־דין .אולם עתה הבהירו המצ 
רים כי הם עצמן יחליטו מי ישתתף בוועידה מצי-
דם — וכי הם תומכים תמיכה גמורה ברעיון של
מיפגש בין שוחרי־שלום ישראליים וערביים .הדבר
יהווה חלק ממאמץ מצרי של הרגע האחרון למנוע
מלחמה ,על־ידי הסדר היכול להתקבל על-ידי דעת־
הקהל הערבית.

כד ככד נעשים כישראל מאמצים לאחד
את כוחות השלום ממפ״ם ועד רק״ח כמיש־
לחת משותפת .הדבר יהיה תלוי כנכונות
אנשי מפ״ם להסכים למצע שיתקבל על
דעת המארגנים ,ושיסתור את מדיניות
ממשלת גולדה מאיר.

״■דיעוח אתרונוח״ וקוו□
ע ל ר שי מ ת ה עוד □*ל *3
בתביעה שהוגשה נגד עורכי ידיטות אחרונות על
שפירסמו לפני שבוע את כתבתה של סילבי קשת
אודות ״החנראל המכסיקני קאסטנייטאס״ ,שניתן
היה לפרשה כייחוס מעשי שחיתות לקצין בכיר
בצה״ל ,וזאת מבלי להגישה לביקורת הצנזורה הבט-
חונית ,הורשעו עורכי העיתון פה אחד .כעונש על
עבירה זו הוטל עליהם קנס של אלף ל״י.

□ו ט ל ה חובני ח לייונוא
□ועלי□ ערבי □ לחוי׳ל
תוכנית שנרקמה במשך חודשים רבים לייצוא פו 
עלים ערבים מהגדה ומרצועת עזה לארצות אירופה,
בוטלה לאחרונה סופית ,אחרי שהסתבר שאין סי 
כויים להגשמתה.

יוזמי התוכנית ובראשם סגן־אלוף
פועלים
לשלוח פו; ,־־־
------------)מיל (.עהקיכא סער ,',תיכננו
ערכים מ הנדה למדינות כמו גרמניה וצר
פת ,שם מבוקשת עבודת ידיים זולה .התוכ
נית זכתה לתמיכה כהוגי המימשל ,שסברו
כי יש כה להגביר את זרם ההכנסות של
המדינה כמטבע-חוץ ,אחרי שהפועלים הער
כיים ישגרו את שכרם למשפחותיהם ש■
ישארו כתחומי שלטון ישראל.
התוכנית ירדה מעל הפרק אחרי שהסתבר כי
לכל היצע של ידיים עובדות בשטחים יש ביקוש
בישראל עצמה.

מציעים ל ח ד ש פירסו □
הנישומים
בחוגי האוצר שוקלים הצעה שהועלתה
לאחרונה לחדש נוהג המקובל כמרבית
ארצות-המערב ,שהיה נהוג גם בשנותיה
הראשונות של המדינה ,לפיו תפרסם המדי
נה את ספר הנישומים ,בו יפורטו הצהרות
ההכנסה השנתיות של משלמי מם־ההכנסה
כישראל.
לדעת מציעי ההצעה ,הרי במצב הנוכחי הגובל
כמעט בהיסטריה ,בו דורשות שיכבות שלמות העלאת
הכנסות כתוצאה מקינאה בהכנסות שיכבות אחרות,
מן הראוי לפרט את ההכנסות המוצהרות של כל
משלמי המיסים בפומבי .פירסום כזה עשוי להעיד ,כי
שיכבת המתעשרים בישראל ,עליהם מדובר הרבה
לאחרונה ,אינה אלא שיכבה דקה הכוללת כמה
אלפי אנשים.

שיקול נוסף הוא שפירסום ספר נישו
מים מגביר את מוסר תשלום המיסים,
ועשוי לסייע כידי האוצר לגלות מעלימי מס,

שהצהרות הכנסתם אינן תואמות את הכ
נסתם הריאלית.

צפוי עימות ב״ן
ו ה ח ב ר ה חמאוחדתיי
לפין הפירסומא■□
החברה המאוחדת של מפא״י לשעבר ,המרכזת
בידה את הוצאת כל העיתונות הלועזית של מפלגת
העבודה ,ושיזמה הוצאת עיתון בוקר בשם בוקר טוב,
שיצורף לכל עיתון לועזי שבהוצאתה ,עושה נסיון
לעקוף את הפירסומאים.

מנהלי החכרה פונים ישירות להכרות
ומפעלים ,מציעים להם הנחות גדולות ב
מחירי הפירסום בעיתוני המפלגה ,על ידי
מגע ישיר עם העיתון ,ללא תיווך הפיר■
סומאים .מנהלי החכרה ,החושבים להעלות
כדרך זו את כמות המודעות ואת הכנסות
עתוניהם ,עוררו כבר את זעמם של הפיר־
סומאים ,הרואים כצעד זה חתירה תחת
מעמדם.

צעידים יוזמים פ עו ל ה
נג ד אלי מו ת ה מ ש ט ר ה
ביוזמתם של בוגרי המוסד החינוכי כקי
בוץ השומר-הצעיר גן-שמואל ,עומד להת
ארגן גוף של נוער וצעירים ,שמטרתו לפ
עול נגד גילויי האלימות שהתגלו לאחרונה
על ידי המשטרה ובעד יחס הומאניטארי
כשירות כתי־הסוהר.
יוזמי הרעיון כבר פנו לגופים וארגונים של נוער,
על מנת ליזום פעולה משותפת שתעורר את דעת־
הקהל בארץ ואת הממשלה ,לחסל את גילויי הברוטא 
ליות של המשטרה בעודם באיבם.

כשלב ראשון מתכננים היוזמים לארגן
הפגנה רבת משתתפים של נוער נגד הפעלת
אלימות ללא צורך מצד המשטרה.

בוו עוד מ תי מ ג ד
ח שוד בעישון ס מים
כין  11התלמידים שנעצרו בשבוע שעבר
ליד המרכז הקהילתי על-שם אבא חושי ב
חיפה ,היה גם בנו של הסופר והמבקר
הספרותי מתי מגד ,שהוא מורה לספרות
במדרשת ״אורנים״.
בנו של מתי היה הצעיר שהוריו לא הצליחו לגייס
 500ל״י כדי לשחררו בערבות ,והיה צורך להטיל
עיקול על רכושם לשם כך.

