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ה ד ל כסון גו * לני
 בי חשד נוצר הממשלה משרי במה כקרב
 עד חיוני, מידע הממשלה מפני מסתירים

שהת עיניים בארבע כפגישה שסוכם מה
 לבין מאיר, גולדה ראש־הממשלה כין נהלה
גול של ביקורה בעת ארצות-הכרית, נשיא

כארצות־הכרית. דה
 היא כי הסתבר גולדה של השונים מדיווחיה

 באף נתנה ולא שונים, לשרים שונים סיפורים סיפרה
 לאור שנוצר. החדש המצב של מלאה תמונה הזדמנות
 משלוח את לחדש ניכסון של החלטתו על הידיעות

 אם שרים כמה עתה תוהים לישראל, הפאנטומיס
 בפני אותם להעמיד מתכוונת אינה הממשלה ראש

 המקורבים השרים לידיעת שהובאו מוגמרות, עובדות
בלבד. אליה

 קשריו את לנתק הלובים של בלחצם לעמוד יוכל לא
ישראל. עם

 שום במוכן תהיה לא מעשית מבחינה
זה. הפגנתי לאקט משמעות

על״ אד־ ע ..  ה3*1ה
ת בו ה טו א ת הנ ע אי□11ד

 העיתונאים אגודת של האתיקה ועדת כי יתכן
 בכירים עיתונאים מיספר נגד בתלונה לדון תיקרא

 עם חינם לטיסות שזכו הישראלית, העיתונות של
 המדובר אל־על. חשבון על לארצות־הברית, נשותיהם

 מדבר, אחד ועיתונאי מהארץ עיתונאים בשלושה הוא
 מאחר נסיעות. לסוכני מיועדת שהיתר. לטיסה שצורפו
 כבטיסת זו בטיסה להכיר סירב האוצר שמשרד
 עבור הנסיעה מיסי את אל־על שילמה בכורה,

הכרטיסים.
 יצויין האתיקה לוועדת שתוגש כתלונה

היש העיתונות של המוסרית זבותה בי
 טובות חלוקת שד תופעה לבקר ראלית
 ״אוטו■ כמפעלי שאירע כפי והנחות, הנאה

 עצמם העיתונאים באשר נפגמת קארס״,
 תיאורטית שמבחינה הנאה, בטובות זוכים

ולי מחדלים ביקורת מהם למנוע עלולות
״אל־על״. במו ממשלתית כהכרה קויים

ה לונ ה ת ד ד ו ג ל ד  ע
תופעה ..

 משרד־ אנשי על־ידי אלא ידו, על נעשתה לא לה
הזמן.״ ״קוצר בגלל הביטחון,

ר ד מצו ח ש ו י סו  מ
ד מעווומעות  1*13 ע

ת די ב עי בי א ־ ד ח
עדכד כתל־אכיב המשומש הרכב סוחרי

ל ה״ ג ם בו רי ב מזונ

 יעביר אלמוג, שמואל השידור, רשות מנכ״ל
 אנשי של תלונתם את מיניסטריאלי לדרג כנראה
צה״ל. מפקדי מידי קיפוחם על ישראל, שידורי

 עמוקה כצורה נפגעו הרדיו אנשי
 רב-אלוה היוצא, שהרמטב׳׳ד אחרי
 הנכנס, הרמטב״ל ובן בר־דב, חיים

 להעניק סירבו אלעזר, דוד רב־אלון?
יש ״שידורי לאנשי משודרים ראיונות

בטלוויזיה. להתראיין העדיפו ראל",
 החרים בר-לב כי מציינים, הרדיו אנשי

 בקשה כל ודחה הרדיו את שנתיים מזה
 אנשי מבקשים עתה משודר. ראיון להעניק

ימ לא שדדו ממשלתי בדרג להבטיח הרדיו
 צה״ל שלטונות בר־לב. של זו מסורת שיך

 הם ישראל קול אנשי כי זאת, לעומת טוענים
 מאירועי דיווחים לשדר סירבו אותם, שהחרימו

הרמטכ״ליו חילופי

ה ט ל ק מ ת ת תנ  א
ה ■שוראד עם יחסי

 בידודה יגבר הקרוב שבעתיד נראה
 לפחות הבינלאומית, כזירה ישראל של

 מלטה ממשלת באשר הפגנתית, מבחינה
הי כעקבות ישראל, עם יחסיה את תנתק

לוב. ממשלת עם יחסיה דוק
 רוחש מינטוף, דום מלטה, שראש־ממשלת למרות

 של האישי ידידו שהוא ולמרות לישראל, ידידות
שג גם שהוא ברומא, ישראל שגריר נג׳ר, עמיאל

כי לאחרונה, מינטוף הבהיר במלטה, ישראל ריר

ת״ טי ס חי ר א ק־ מ
 חיים המשורר כידי שנכתבה מקאמה

 כמלחמה שנפלו המירדפים חללי לזכר חפר,
 ושעמדה ששת־הימים, מלחמת שאחרי
 השכולים ההורים כבנם מוקדאת להיות

סי כגלל נפסלה ההתשה, מלחמת חללי של
פוליטיות.. כות

 ניתנה המקאמה הקראת אי על מיוחדת הוראה
 התרבות, בהיכל שנערך הכנס ערב האחרון, ברגע
 מקאמה אחרונות בידיעות פירסם חפר שחיים אחרי

דיין. משה של העתיקות שוד על ביקורתית
 ראש־המנד אל בתלונה חפר פנה מכך כתוצאה

 היא זה מסוג פסילה כי ציין בה מאיר, גולדה שלה
הפסי־ כי דיין הודיע בתגובה מק־ארתיסטית. תופעה

 בדי דרסטיים צעדים כשורת לנקוט דים
 תל־ עיריית הנהלת של יחסה על למחות

 עומדים אותם הצעדים כין כלפיהם. אביב
 משומשים רבב בלי מאות הכאת לבצע:
 בניין מול והחנייתם ישראל, מלכי לכיכר

 שליד הגדול החניה מגרש והפיכת העירייה,
 כרכב למסחר למגרש התרבות״ ״היכל

משומש.
 בתל־אביב, משומש ברכב הסחר מגרשי בעלי
 להשקיע אותם הכריחה שהעירייה אחרי כי טוענים
 להם להעניק סירבה מגרשיהם, בפיתוח ל״י רבבות

מגרשים. באותם רכב מכירת עסקי לניהול רשיונות
 מתחמק רבינוביץ׳, יהושע תל־אביב, עיריית ראש

 בשכונת דונאם 50 של שטח להקציב מהבטחתו
 ומשטרת הרכב, מסחר מגרשי כל ירוכזו שם עזרא,
 דו״חות עשרות יום יום רושמת תל־אביב מחוז

המש רשיון. ללא עסקים ניהול על המגרשים לבעלי
 זו. גבי על זו האחריות את מטילות והעירייה טרה
 העיר רחובות את לסתום גם מאיימים המגרשים בעלי

לבעייתם. פתרון יימצא לא אם במכוניותיהם

ג צפוי לו סוקייייי פי
 לכלל הגיעו כמק״י הסיעות כין היחסים

סופי. הנראה משכר
 כי סנה, משה ד״ר טען העם, בקול במאמר

 את ועושה בשלום מחבלת וביטחון לשלום התנועה
 היא זו תנועה מראשי אחד אל־סאדאת. שליחות

 לקו המתנגדת מק״י, ממנהיגות וילנסקה, אסתר
סנה. הד״ר

 שמואל שגם יתכן פילוג, של כמיקרה
 וילנסקה, של לקו יצטרפו ואחרים מיקוניס

מובטח. סנה הד״ר של הרוב אך

ד ם ציו לו צבעוני צי
ל ל כ שו ץ מ ר א ב

 המאפשר, משוכלל, צבעוני צילום ציוד
 תמונות והדפסת פיתוח כישראל, לראשונה
 תע■ לצרכים גודל, ככל צבעוניות ושקופיות
 ככר הותקן ופרטיים, מסחריים ־טייתיים,

כארץ.
 על-ידי הובא ל״י, אלפי מאות ששוויו הציוד,

 פיתוח מעבדות בעלי גם שהם פראג׳, האחים חברת
 שהוא זה, ציוד מהפעלת כתוצאה מיוחדות. צבעוני
 כה עד שהיתר. התלות תוסר בעולם, מסוגו החדיש

 במעבדות בישראל, המשוכללים הצבע בצילומי
בחו״ל.


