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כ שעבר בשבוע התגלה מיטעדחבלה
 ח״ב מתגורר שבו בתל־אביב הבית חצר

אליאב. (״לובה״) אריה
חו ובו מג׳ריקן, מורכב שהיה המיטען,

 אחד על־ידי נתגלה ופתילים, דליקים מרים
 וזו המישטרה, את שהזעיק משכני-הבית,

המיטען. את סילקה

ד ק פ ז מ חו מ ז ה ג רו
ם מ׳ ר יז קו  בי

ץ תו ה די שוי־ ב ש ? ה
 בישראל, השבדי שר־החוץ של ביקורו

 שמפעיל ממסע-הלחצים חלק הוא השבוע,
 קיסינג׳ר, הגרי הד׳׳ר האמריקאי, שר-החוץ

ישראל. על
 שתבע קיסינג׳ר, של ביוזמתו נערך הביקור

 אחרות ידידותיות מממשלות כמו שוודיה, מממשלת
 רימז* מדיניותם את להעריך שייאלצו לאיים לישראל,

 גמישות ישראל תגלה לא אם מחדש, רח־תיכונית
מדינות־ערב. עם במשא־ומתן יותר רבה

 כה היתה השבדי שר־החוץ של שליחותו
 בהעדרו גם לארץ לבוא שבחר עד בהולה

אלץ. יגאל שר-החוץ של

״ בו׳ ס ״ עי צ ב מ

ני המישטרה, של הצפוני המחוז מפקד
 המיש• מפכ״ל כפני התלונן אשד, שמעץ צב

 רק לו נודע בי על רוזוליו, שאול טרה,
 ברנם, עמום כי ברדיו, החדשות משידורי

ב הודה הלר, רחל ברצח החדש החשוד
אשמה.
 שאול סגן־ניצב החקירה, צוות ראש כנגד טען אשד
 הוא שאשד למרות עובדות, ממנו העלים הוא כי מרקוס,

 כל על לרוזוליו ישירות ודיווח החקירה, על האחראי
מימצא.

ר פ ר פ ה היהודי״ ״
ם ס ר פ תיו מ כרווו זי

 2זו במשך־ שהיה מי רימובסקי, שמעון
 ובמחנות• סובייטים בבתי־סוהר אסיר שנים

 הבריחות כאלוף ונחשב בסיביר כפייה
 לאור להוציא עומד רוסיים, ממחנות־מעצר

שקראו אותם שלדעת ספר-זיכרונותיו, את

דיו אי ד ב צ
בפר העצורים הערבים שיבעת חקירת

 מידי הועברה בתל-אביב, ״סכוי״ מלון שת
 כמטרה המישטדה, לידי צה״ל שילטונות

 שניתן כדי נגדם העדויות חומר את להכין
 בית־דין בפני בהקדם לדין להעמידם יהיה

צבאי.
בהשתיי הנראה, ככל יואשמו, מהפידאיון שניים

 ואילו ברצח, פעיל חלק ובנטילת עויין לאירגון כות
זינ שממנה ספינת־האם את שהובילו הספנים, חמשת

לרצח. בסיוע יואשמו המבצעים, סירת קה

ל ידע מ■ ע
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 כמשימה עצמו על נטל צדוק חיים שר־המישפטים
 הממשלה מדיוני בהדלפות להילחם במעלה ראשונה

 רבץ יצחק הודיע שעבר שבשבוע אחרי וסודותיה,
 יהוו צדוק, עם יחד עצמו, הוא כי הממשלה בישיבת

 ביקור על ההדלפה מקור את שיחקור צוות־החקירה את
 והכוחות האמצעים גוייסו בארץ, הסובייטים השליחים

 להתחשב .מבלי מחיר,״ ״בכל המדליפים את לגלות
במעמדם.

ר עתה רו  ידעו איש מעשרה פחות כי ב
 ראש-הממשלה ביניהם הרוסים, ביקור על

 ושר-הביטחון אלון יגאד שר־החוץ עצמו,
 מנכ״ל מצטרפים זו רשימה אל פרס. שמעון

 ראש קידרון, דויד(״הג׳ינג׳י״) מישרד־החוץ
 של דוברו מזרחי, אלי רבץ של לישכתו

 שר־הכיטחון, של ויועציו פתיר דן רבץ
נאמן. ויובל הרכבי יהושפט (מיל.) האלופים

 ביס ר1פ 1וו11ז
ראש״העיריה

 שלמה ^ל-אביב, עיריית: ראש
 עי- דמיטרד קורבן בעצמו נפל להט,
 לפלקו. חעדלטוגות בבדה שאין דוגי,
 אפקה, בשכונת ״ ״צ׳יצ׳ של ביתו מול

הת מחבית, מטר בשלושים במרחק
כ העוסקת יצאניות, חבורת מקמה
 שני בין הלילה בשעות לץוחדת קבלת
הב על-ידי הנבנים כנייני-ענק שילדי

״שיכודעוכדמג״. רת
 למישטרה דאש-העיר של פניותיו

באמוול* פתה מול המיטהד את ;לסלק
פרי. בה עד נשאו |

 הנרי של הבריחה מעלילות נופל אינו אותו
שרייר. (״פרפר״)

 מברית־ שנים שש לפני לישראל שעלה רימובסקי,
 אחת אחרי נקטעו רגליו ששתי נכה, הוא המועצות,

 בתואר זכה הסובייטיים במחנות־הכפייה מבדיחותיו.
 בשיתוף כתב שאותו סיפרו, המזוהם״. העולם ״אימת

 אני השם: את יישא ברקת, אלה העיתונאית עם
המזוהס. העולם אינזת — דיד לובה

ץ ידון בג״
ת ר מ ש צ הגי
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הה נפלה בעלי־בתי־הקולנוע בהתאחדות הסגירה.
 בלילות־שבת, הפועלים בתי־הקולנוע, שבעלי צעה
הסגורים. בתי־ד,קולנוע את כספית יפצו

ד3וא ד וצ״?ן1,ו ג  ו

ק ציי ר בו ה ג־ פ י ח ב
 לבץ אלמוגי, יוסף חיפה, ראש־עיריית בין הריב

ב הגיע מולק, אליעזר חיפה, פועלי מועצת מזכיר
חדשים. לשיאים האחרונים שבועות

 לחללי- הזיכרון יום בטכס כי לכך דאג אלמוגי
של מושבו יוצב בעיר, בגן־הזיכרון שנערך צה״ל,

דו ע ד ג פ נ
ת ל ת מ ״ מ

״ ס לי ״ כ ט מ ר ה
 אל־ (״דדו״) דוד (מיל.) רב־אלוף

 הוא וכיום כרמטכ״ל, שכיהן מי עזר,
 אושפז ״צי׳׳ם״, הספנות חברת מנכ״ל
 עדיין דדו בבית-חולים. שבוע כמשך
 יזדקק כי וייתכן בביתו, למיטתו רתוק

נוסף. לאישפוז
 מיש- בעת נגרמה דדו של פגיעתו

 לדיסקוס חשש לגביו וקיים טניס, חק
 שכיהן בעת בשעתו, בחוט-השידרה.

 בעת ידו את דדו שכר כרמטכ״ל,
מישחק-טניס.

 המחוללות, מיצעד לכסת ואילו הבמה, בקצה מולק
 לא ראש־הממשלה, בנוכחות העצמאות ביום שנערך

כלל. מולק הוזמן
אל כאשר זה, את זה משמיצים השניים

 נאפוליונצ׳יק, כשם מולק את מכנה מוגי
הגיבורצ׳יק. בשם אלמוגי את מולק ואילו

ת רו רי ב שג ״ ה ר א
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 בשבוע פנתה ארצות-הברית •טגרירות
 עבורה לברר בבקשה למישרד־החוץ שעבר

 חברת־הכנסת של השונים תפקידיה מהם
קצב. נוזהת
 שיחה בעיקבות באה זו בלתי-שיגרתית פניה
 שר־החוץ עוזר של רעייתו עם קצב לח״כ שד,יתד,

 של האחרון הביקור בעת סיסקו. ג׳וזף האמריקאי
 כי לסיסקו קצב סיפרה שיחד, באותה בארץ. קיסינג׳ר

ל הישראלית המועצה כיושבת־ראש משמשת היא
צרכנות.

ה סיסקו, לגברת נמסר לארצות־הברית כששבה
מ למעלה כבר כי בארצה, צרכנות בענייני עוסקת

ו הישראלית, המועצה ראש יושבת קצב אין שנה
זאת. לבדוק בארץ מהשגרירות ביקשה היא

ט הפי ה ש ת ר ר ק  חו

ח פ ם ו רי ר ק מ ה
 פתח ישראל מישטרת של הארצי המטה

 באמצעות מקררים קוני של בחקירת־הונאה
נפח־המקרר. של מוטעה פירסום

יצרני כי פירסמה לצרכנות הציבורית המועצה
ת ו ר ט פ ת ה

האח שהיה מי צמרת, אברהם רב־פקד
 רחל רצח חקירת של השני י הצוות על ראי

 התפטרותו את השבוע בתחילת הגיש הלר,
ה הצוות טענת פירסום עם מהמישטרה

 מר־ שאול סגן־ניצב של בראשותו שלישי,
 יורם ולא כרנם עמום הינו הרוצח כי קום,

כיכונסקי.
 הוא שביכונסקי משוכנע עדיין הוא כי טען צמרת

 זו, טענתו בהוכחת שנכשל יודע הוא אולם הרוצח,
 רוזוליו, שאול המישטרה, מפכ״ל מתפטר. הוא ולכן

 או צמרת התפטרות את לקבל אם החליט לא עדיין
לדחותה.

 ור־ אורגד בתל-אביב, אלנבי קולנוע של בעליו
 תל-אביב, עיריית נגד בבג״ץ לפנות עומד דימון,

 שלו בית־ד,קולנוע לסגירת עליו הלחצים יימשכו אם
בלילוודשבת.
 עלול כזה שבג׳׳ץ לאפשרות מודע ורדימון

הפו כתי-הקולנוע כל של לסגירתם לגרום
כלילות-שבת. כתל-אביב עלים

 אבל שנתיים, לשנה תל־אביב את יהרוג אולי ״זה
 בהבטחותיו, יעמוד הבא שראש־העיר לכך יגרום

 בעמודים כתבה (ראה רישמי.״ באופן תיפתר והבעייה
).36־37

 מהעירייה כספי פיצוי תבע כי הכחיש ורדימון
 טען בערבי-שבת, שלו בית־ד,קולנוע סגירת תמורת

תמורת כספי פיצוי לקבל הצעה בעצמו דחה כי

מש שמהם ופרוספקטים מודעות מפרסמים מקררים
 מסויים, קובים מיספר הוא המקרר נפח כאילו תמע
לחלוטין. שונה הנפח שלמעשה בעוד
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 חיום, בחיפה, ימקיים אבנרי אורי עם
 בבית ,20.00 בשעה באפריל, 23ה״ רביעי, יום

 הדיון הכרמל. ,20 יפה־נוף רח׳ גוטסמן,
 ותפקידי השלום מחנה איחוד על ייסוב
מוזמנים. ואוהדיה התנועה פעילי מרי.




