
במדינה
׳עיתונות

כאן! הם סוף סוף
 של ביותר החדישים הדגמים

האירופאיים השינה חדרי

 מכם ימנע מרם בביוז ביקור
 חדרי אחרי רבות התרוצעויות

שינה.
 תמצאו אחת גג קורת תחת

 שינה חדרי של עצום מגוון
 אירופה,'שהגיעו תוצרת מפאר

 - המערכות לארץ. עתה זה
 קלאסי ספרדי, בסגנון

 של מודרני אולטרה ובסגנון
 השמונים. שנות

 היכרות במחירי עכשיו
מיוחדים.

 היום עוד ובוא הזדרז
 בקומה שינה חדרי למחלקת

מרס. בית של השלישית

 ת״א 158 הרצל רח׳
19.00 עד 08.00כד ברציפות פתוח

■!! ,.צד? עד
8סקו לגנוז הסכים ״טייס״

 וכתבו המוסד, בקשת י8?
 77בנ האסר7 7ו7!7

רומח סקופ
 (״דודו״) דויד פרשת של ההדים

ל חזר לא עצמו הלוי נדמו. הלוי
ה בעיתון שפירסם מאז ישראל,

 מאמר סטאר וושינגטון אמריקאי
ל הורה בגין מנחם כי טען שבו
 שלא שרות־הביטחורהכללי ראש

 ההתנקשויות מבצעי את לגלות
 (העולם בגדה בראשי־העיריות

 הלוי צפוי יחזור, אם ).2241 הזה
 בלי גילה, כי על פלילי למישפט

 ראש של שמו את הצנזורה, אישור
ביש- משום־מה, הנשמר, השב״ב,

וי7ה עיתונאי
מהמוסד המלצה

ה בכל ידוע שהוא אף בסוד, ראל
עולם.

 עד נמצאו לא ההתנקשות מבצעי
בי אחרי חודשים חמישה — היום
הפשע. צוע

 תוספת לפרשה נוספה השבוע
 הלוי לדודו נוגעת היא פיקנטית.

עצמו.
 שתרם האיש אריס.8כ רצח
 מקסים הוא לפרשה זו תרומה

ב לאור המוציא ישראלי גילן,
ב האנגלית, בשפה ירחון פאריס

פלסטיין. אנד ישראל שם
 עם יחד גילן, נכלא 1966ב־

ה ברמלה. מור, שמואל עמיתו
המין שבועון את אז ערכו שניים

בול.
 בול חרג כן לפני מעטים ימים

 סטיות על מכתבות ועבר ממינהגו,
 לגמרי. אחר מסוג לסטיה מיניות

 אז שהסעירה לפרשה נגער. היא
 ראש של רציחתו — העולם את

 בך מהדי המארוקאית, האופוזיציה
ברקה.

 ליודעי- ידוע היה עצמו הסיפור
 הצבאית הצנזורה אך בארץ, דבר

 את הפר בול פירסומו. את מנעה
 איש־ כי סיפר היא הצנזורה. כללי

כ גם ששימש ישראלי, עסקים
 את פיתה בשווייץ, המוסד סוכן

 נעצר שם לצרפת. לבוא בן־ברקה
 הצרפתי, החשאי השרות על־ידי
 מא- מלך של לסוכניו אותו שמסר
ב בן־ברקה את רצחו אלה רוקו.

 ליד וילה של בגן וקברוהו סכינים
 את למנוע רצתה •הצנזורה פאריס.
 שיתוף־הפעולה על המידע פירסום

ישר של החשאיים השרותים בין
ומארוקו. צרפת אל,

תגו אחריו גרר בבול הפירסום
 הוחרם העיתון ונמרצת. מהירה בה

 וגם נכלאו, ומור גילן בקיוסקים.
לפירסום.״ ניתנה לא זו עובדה

 הפרשה את העלה אבנרי אורי ♦
 נאסרה זו עובדה גס אך בכנסת,

לפירסוס.
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