
ך י ן ו ו ג נ ת

ה כנ ה ס  צפוי
ב למטוס־ לו

 לייעץ עומדות אירופאיות מדינות כמה
התעו חכרת במטוסי לטוס שלא לאזרחיהם

 שהניעה אינפורמציה לפי שפו הלובית, פה
 כיעדי לשמש אלה מטוסים עלולים אליהן

באירופה. אלמוניים אירגונים של תקיפה

ם ר ע ט ב ק נ

 שפע באמצעות בורג, ויוסף חזני מיכאל השרים של
כספיים. מקורות של

 בניצחונם מעוניינים היו העבודה ראשי
לחסום כדי המתונים ובורג חזני של

 החוגים של עלייתם
מפד״ל.

את
ב■ הימניים־קיצוניים

ל איסר א ר ה
ק ס־ ס ת ה בע״מ מעילו

לאח הפסיק הראל איסר הממלכתית הרשימה ח״כ
מיפלגתו. במוסדות הפעילה השתתפותו את רונה

 רעיוניים, מניעים רקע על אינה זו הפסקה
רפואיות. מסיכות בתוצאה בנראה אלא

 עד נוהג שהיה כפי בדיונים משתתף אינו איסר
 אותה מנהיג במיפלגה, ששלטה הטרויקה ובמקום כה

שובל. וזלמן הורוביץ יגאל הצמד עתה
הממלכ הרשימה תופיע הנראה ככל

 הסיסמה: מאחורי הכאות בבחירות גם תית
הממשלה״. לראשות דיין ״משה

שואין1ל סיכוי

לטענ מתייצב, שאינו כלפיהם, התיירות מישרד יחם
 על יתרה בחומרה ומפקח המקצועי שמם להגנת תם׳

מקבלים. שהם ההנאה טובות

עתונא־ם
ת ש־רו המודיעין ב

 תקנון את שתיקנה העיתונות מועצת להחלטת
 עיתונאי ישמש ״לא כי: וקבעה העיתונאית האתיקה
 נוספה כלשהו,״ מודיעין שירות ישרת ולא כמודיע
 מותר בסוד: ולשומרה לפרסמה לא שהוחלט פיסקה

 וכן שירותי־הביטחון של מודיע להיות לעיתונאי
הצבאי. המודיעין של

 ולא יפרסם לא יכתוב, ״לא כי האומד, הסעיף גם
 סמוייה, או גלוייה במודעה כתבה על עיתונאי יחתום

 בעייה. עורר תשלום,״ תמורת בעיתון המתפרסמת
ז בחירות תעמולת לגבי יהיה מה

מו את שוב לכנס הוחלט זאת בסוגייה
 יובלו כה דרך למצוא כדי העיתונות עצת

בשבר. כחירות בתעמולת לעסוק העיתונאים

ה ר ט ש מ ה ה ד עי פ  פ
שופט■□ על לחץ

שגר־ר שינגטון ה בוו
 יצחק של במקומו יבוא מי סופית הוכרע לא עדיין

 בוושינגטון. ישראל כשגריר הקרוב, בינואר רבין,
 למינוי תביעתה את מחדש העלתה שטרם גולדה,
פוסלת לתפקיד, דיניץ, שמחה משרדה. מנכ״ל

שה שד דיין?• מ
 הראשי, כרב גורן שלמה הרב של בחירתו עם
 שר־ של נשואיו לבעיית פיתרון להימצא אולי עשוי

(רבינוביץ׳.) כורם רחל ידידתו עם דיין משה הביטחון
 כה עד שמנעו הבעיות אחת כי מסתבר

שבכתב העובדה היא השניים כץ נשואין

ד... האב של שובו אבו ה
 על- המוצעים המועמדים כל את בסיטונות

 נת- שאכן למרות אכן, אבא שר־החוץ ידי
 העבודה שרי מרבית על־ידי בהצעותיו מד

בממשלה.
 רגישה האחרונים בשבועות גולדה נעשתה בכלל

 אישי עלבון לדעתה התנגדות בכל לראות נוטה מאוד,
 מחבריה. ותמיכה לגיבוי זוכה היא שאין לכך והוכחה
 של בכפפות גולדה עם השרים מתנהגים מכך כתוצאה

 עם אי־הסכמתם את להבליט לא משתדלים משי,
 שלדעת דיניץ, של מינויו בפרשת כמו דיעותיה,

המוצע. לתפקיד כישורים כל נטול הוא רובם

ה ד בו ע ה ה מ רי הז
ם פי ס לחזוי?■ ב

עשו המפד״ל לוועידת הבחירות תוצאות בעקבות
 מחוץ גורם כי שמועות, לחקור תביעות לצוץ יות

הז באמצעות הבחירות, במהלך התערב למיפלגה
תוצאותיהן. את לקבוע כדי כספים, רמת

הצעי מחוגי בעיקר המושמעות אלה, טענות לפי
למיפנה לסיעת העבודה במיפלגת גורמים סייעו רים,

 שהיא כפירוש נרשם כורם רחל של הגט
ובועלה. לבעלה כנשואין אסורה

 לבין בינה בשעתו שהתנהל הגירושין במישפט
 עם יחסיה רקע על ידוע, ירושלמי עורך־דין בעלה,

 במפורש בפרוטוקול שיירשם הבעל דאג דיין, משה
לאשה. לשאתה ממנו המונע דבר — דיין של שמו

ממקו שהוא גורן, של מינויו עם עתה,
 לאמץ הראשי הרב יצטרך דיין, של רביו
מת הלכתי פיתרון למצוא כדי מוחו את
דיין. נשואי את שיאפשר אים

ה צפויה ת בי של ש
ך פור■ ר ד ה

לתנו להיגרם עלולים חמורים שיבושים
 מורי־הדרך יגשימו אם כארץ התיירות עת

 בשיא לשכות איומם את כישראל לתיירים
 המולד חג בתקופת — התיירות עונת

הקרוב.
על במחאה לשבות כנראה עומדים מורי־הדרך

 ניצב תל-אכיב, מחוז מישטרת מפקד
 ני- במחוז, התביעות מדור וראש עופר דוד

ב לפני כינסו וולפסון, יהושע צב־מישנה
 בדי תל־אכיב במחוז השופטים את שבועיים

 מטילים שהם בעונשים החמרה מהם לתבוע
מורשעים. עבריינים על

 הנוישפט בהיכל האולמות באחד שנערך בכנס
 המיש־ מאמצי למרות כי עופר, התמרמר בתל־אביב,

 נוטים עבריינים, בלכידת הכבדות והוצאותיה טרה
מטילים. שהם בעונשים להקל השופטים

חי כנם אחר־כך יומיים נערך זה כנס בעקבות
 המיש־ כי שהתלוננו הפליליים, עורכי־הדין של רום
 מגבילים השופטים וכי טירור נגדם מפעילה טרה

 בתיקים אפילו לקוחותיהם על ההגנה בניהול אותם
 אמר כך על בתגובה ביותר. חמורים פשעים של

 ארי- עמוס רק־פקד תל־אביב, מחוז מישטרת דובר
כאלה.״ דברים שהיו מאמין לא אני מצחיק. ״זה כא:

עד מו״מ אין
האיד■ העתון מסירו!

 כל מתנהל לא קודמת לידיעה בניגוד כי מסתבר
ה בעלי לבין העצמאיים הליברלים בין משא־ומתן

 העיתון רכישת על צייטונג יידישע האידי שבועון
בו. שותפות או

 על־ הוא העיתון כי נמסר, השבועון מהנהלת
פו גורם עם לשותפות להיכנס כוונה ואין מיפלגתי

כלשהוא. ליטי

ה, ק תי מוויקה א - ש
קר ע העי סו לנ

 של האתיקה בתקנות השינויים פורסמו בו ביום
 עיתונאים כי השאר, בין הקובעים, העיתונאים,

 טיסה כרטיסי לבקש טיסה חברות אל יפנו לא
המ העיתונאים, אגודת או עיתונם באמצעות אלא
היו העיתונים של מדיניים סופרים שבעה ריאו
 לסקר כדי לארצות־הברית השידור ורשות מיים
הבחירות. מערכת את שם

 ממשלת של אורחיה יהיו השבעה בל
ללח להיענות שנאלצה ארצות-הברית,

השגרי על העיתונאים שהפעילו צים
כישראל. האמריקאית רות

בי חבריה על נמתחה הקבוצה נסיעת ערב
במו בירושלים. העיתונאים באגודת חריפה קורת

 של המדיני הסופר אשד, חגי עמד הביקורת קד
 האגודה, של חוץ קשרי ועדת ראש שהוא דבר,

הנסיעה. את שאירגן
הטי כרטיסי את לארגן הצליח אשד

מיש- באמצעות העיתונאים לקבוצת סה

 שעל במוכן, הוא מקרה -ק
 מנהלת היא אשד, חגי של אשתו אשד,

 שר- של האישית ומזכירתו הלישכה
;חג




