
חקירה
מיוחדת

 באיזור שנתגלה האחרון הרצח
 של הפשע לכתבי מיד גרם חדרה

בכרטי לפשפש הארץ״ 200״
ל שבארכיוננו. מקרי-הרצח סייה
 בדיקת תוך יסודי, פישפוש אחר

 ה- האינטרפול, עם העובדות
 (מיש- חרר. פרר. והחרד. ק.ג.ב.
בבי הסתמנו בונגו-בונגו), טרת
:הבאות המסקנות רור

ה מקרה הוא חדרה״ ״רצח
ש מקרים בסידרת 206ה- רצח

ביני למצוא ניתן מעמיק ממבט
 כולם א. משותפים: דמיון קוי הם

 בכל ב. הקורבן. במות הסתיימו
 הקורבן של גופתו נפלה המקרים

ש עד התגלתה ולא האדמה על
המק בכל ג. אותה. גילה מישהו

ה מיהו הנרצח/ת גילה לא רים
רוצח.

מכרכור״ ה״אגס שד קורבנותיו
הבל שד גופתו מימין:

 שקיימנו האנאליטית בחקירה
 זה רצח כי ספק לכל מעל התברר

 ב- (שנרצח קסטנר ברצח קשור
 ק״מ 40כ- המרוחקת תל-אביב

 וייתכן חדרה) רצח מאיזור בלבד
 של רוצחם לגילוי המפתח גם שבו

שנר דה-האן וחיים ארלוזורוב
מנ כל אך בירושלים, אמנם צח

 לשם מונית לתפוס מסוגל יאק
לשפלה. צ׳יק-צ׳אק ולחזור
 הדבר קשור לדעתנו מזה. יותר

 עבדאללה המלך של בהעלמו גם
 לא ומאז למסגדו בטרמפים שיצא

עוב וקיימות החיים, בין נתגלה
 עם קשר על גם המרמזות דות

 בשנת לינקולן הנשיא של הרצחו
 נסע לא לינקולן כי (אם 1865

 מסויים במרחק ונרצח בטרמפ,
ה אך נפרט, לא עפולה). מצומת
 ליג- של העליונים שבגדיו עובדה

 ליד ניילון בשקית נמצאו קולן
 על נכרך חזיה של וחוט הגופה

הנחתנו. את מאשרת צווארו,
 גם הצענו זו לחקירה בהקשר
 לפתוח (מצרים) גיזה למשטרת

״טוטי- המומיה של קיברה את
)4 טור <ג מ׳1בג (המשך

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

חזקה ממשלה מציע זוארץ דייר
2־ל פנה פתוות־איפוו■□ הקים • חזקי□ 5

 קרא בתל־אביב, אמש שנערכה רבת־משתתפים עיתונאיים כמסיכת
לאלתר. חזקה ממשלה להקים ז״ל זוארץ מלביאל ר״ד

 ״חייבים הדוקטור, ציין הקיימת", הממשלה של ריפיון־ידיה ״נובח
 ממשלה ולהקים להתאחד השקפות, הבדל ללא כמדינה, החזקים האנשים

כעול." ולשאת כלחצים לעמוד שתובל חזקה
 העיתונאים בפני שטח זוארץ מר

 במצב כי המוכיחים מדעיים מחקרים
הממ חייבת הנוכחי העולמי המדיני

 (בהנפה) להרים מסוגלת להיות שלה
 ב־ 100 לרוץ אחת, טונה של מישקל

ב בלוקים 242 לשבור שניות, 11.5
 לחצים ולדחות אחת קראטה מכת

טון. 338 של הכוללת במסה עקיפים

האי בין כי נודע המדיני לכתבנו
 זו־ הד״ר פנה אליהם החזקים שים
 החזקה, הממשלה הקמת לצורך ארץ

 הקראטה) (איש רפאל האחים נמצאים
האר לכלוב שנכנס (הגיבור ומיכאל

 שחמורוב־ אסתר הרצה הלפרין, יה)
המת תור, ישראל איש־השומר רוט,
 אנשי־הרוח זילברמן, ויקטור אבק

 והמשורר בתורה) (חזק חכם עמוס
אב (השמן) מיל׳ האלוף חזק, יחיאל

 ג׳אנו יצחק החסון הבלם יפה, רהם
ואחרים. י־ם) (בית״ר

 במסיבת הודיע הנמרץ זוארץ ד״ר
 הוא חודשיים מזה כי העיתונאים

ל אינטנסיביים מחנות־אימון מקיים
כוש את לשפר במטרה חזקים אנשים

 מן ולבד יחד. גם והרוחני הפיזי רם
ב מתאמנים מוזכר, ששמם האנשים

חמי אוכלי־זכוכיות, שני גם מחנות
ב מרימי־משקלות 17 יורקי־אש, שה

ה בכל מתאגרפים עשרות שיניים,

נוספים. חזקים ואנשים דרגים
ב שביקר מיפלגות, לענייני כתבנו

המתאמ כי, מוסר האימונים, מחנות
ומו מעולה כושר על שומרים נים

פולי תנועה הקימו ואף גבוה ראל
 בשם העם פני לחיזוק חדשה טית

 תשמע עוד שבוודאי אימונים״, ״גוש
רבות. עליה

ח מעול□ ד ה

לסין! השלישי עם •פגש לציון הואשון
 בכוונת כי מסרו יוסף, עובדיה הרב לראשון־לציון, המקורבים חוגים

 שם ולהיפגש סין ממשלת הזמנת על־פי בסין, רשמי ביקור לערוך הרב
 נודע כן הסיני. המימשל בצמרת שלוש מיספר האיש ליאו־מיאו־צ׳י, עם
 בשנגחאי היהודיות בקהילות מקיף סיור לערוך הראשי הרב בכוונת כי

 הוא הצ׳ונג־קינאג, של בלובי המדינית עמדתנו את ולהסביר ומונגוליה,
הסיני. הקונגרס

 של פגישתו לבין זה ביקור בין קשר כל אין כי טוענים חוגים אותם
ארצות־הברית. נשיא עם גורן הרב

דת! לענייני נודד ו״נשם״ן־קונסול סרן
 עומד מובחרת, חי״ר ביחידת הכשרות קצין ויינשטיין, יוסף סרן

 נערכים כך על דיונים דת. לענייני נודד״ ל״קונסול הנראה כפי להתמנות
 לסרך כי שהתברר לאחר נתקבלה ההחלטה מישרד־החוץ. בצמרת

צה״ל. בשורות נוסף קידום צפוי לא במיקצועו, רס״ר שהוא ויינשטיין,
 הרב של הצפוי מינויו לבין זה מינר בין קשר כל אין כי נודע,

האלילי. העולם ברחבי דת״ לענייני נודד ״שגריר לתפקיד פירון




