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זמן לאורך מיותר יער1ע מרחיק ה₪יצח הקרם

ארון. יותר לזמן חלק עורך משאיר !)6ונן13ח
 מיותר שיער להרחקת הנודע השויצרי הקרם

 צמיחתם מחליש השיער. שורשי על פועל )16וק1חם
משחה. מכל יותר ארוך לזמן פעולתו ולכן

 בדרך שיער להסרת העדין, הריח בעל )16ק113ח
 בצורה כאב, ללא פציעות, ללא הנשית

 חלק עור לך יעניק ^119! ונעימה. היגיינית
כחי נסי כקטיפה. רך הו את. גם ו

? לנעל■□ קוסמטיקה

שרי ט *אפ חל ה !ב
 לצביעה,צחצוח, אנגליה תוצרת המקוריים התכשירים עם

לנעל שמירה ואבזרי וזמש, עור נעלי ונקוי חרוש

חגו! עושות מונז

ת״א 624865טל. והפצה: שיווק

פ־נקוס
)11 מעמוד (המשך

 באר־ מקיפה פלילית חקירה שתיפתח לכך
 של המפוקפקות עיסקותיה על צות־הברית

הסוכנות. ראשי מעורבים היו בה רסקו,
 שחיתויות נגד נילחסת היא שנים במשך
ה בהסתדרות היהודית, בסוכנות וביזבוז
 העולם. ברחבי היהודי ובמימסד ציונית

ה את עצמה על נטלה למשל, לאחרונה,
 האשד, לשיחרור הליגה הקמת של משימה

 גולדה נגד חריפה בביקורת יצאה היהודיה,
זה. בנושא דיעותיה על מאיר,

 על הביקורת מימצאי פירסום בעיקבות
ה וההסתדרות הסוכנות בכספי הנעשה
 טרודה פתחה שנים, כשלוש לפני ציונית

 במערכה ירחונה דפי מעל ויים־רוזמרין
מער בכל לדעתה, שפשט, הביזבוז נגד
 מקובלת בלתי בחריפות הסוכנות. כות

 בארצות- היהודי המימסד של בביטאונים
 מילוליות בהתקפות טרודה יצאה הברית,
ה המנגנון הביזבוז, נגד ביותר חריפות
 וטיו־ העסקנים של החינם נסיעות מנופח,

 הכספים חשבון על העולם ברחבי ליהם
 עורר השאר בין עולים. לקליטת המיועדים

 של לישכתו תקציב גם תשומת־ליבה את
פינקום. אריה הסוכנות, יושב־ראש

דם ,/שיבדקו  קו
שרים!״ את ה

 של לישכתו תקציב ופירוט אחר ץ*
 נראה בסוכנות בתקציב היושב־ראש ■)4

 הג׳ואיש עורכת ביקשה ומופשט, סתמי לה
 כדי ומפורט, נוסף מידע לקבל ספקטייסור,

 פינ־ מקבל כמה בדיוק לפרסם שתוכל
 הוצאות, כחשבון כמה כמשכורת, קום
ה מזכירותיו אחזקת הוצאות עולות כמה

 הם מה בחו״ל, טיסותיו עולות כמה רבות,
ועוד. ועוד בחו״ל, מקבל שהוא האש״ל דמי

 לה הבטיח אלה תביעותיה על בתגובה
 ארצות־הברית ציוני מראשי פישר, מקס
 כי המאוחדת, היהודית המגבית נשיא ואז
 לרשותה. יועמד ׳מבקשת שהיא המידע כל

ב היהודית לסוכנות פנתה כאשר אולם,
 התקציב, פירוט את וביקשה ירושלים

אותו. לה לתת סרבו
 המוח את המבלבלת טרדנית, סתם ״היא

הס נוספות,״ בתביעות וחמישי שני כל
 מה כל בירושלים. היהודית בסוכנות בירו

 לפרסם מוכנה היתה היהודית שהסוכנות
 אריה שמקבל הרישמית המשכורת הינד,

 ב־ שר למשכורת וצמודה השווה פינקוס,
ממשלת־ישראל.

 של הדון־קישוטית ומילחמתה ייתכן
נש היתה פינקוס באריה רוזמרין טרודה

השבו גם ד,תלביש לוליא הדים, ללא ארת
ה כרוניקל הג׳ואיש החשוב, היהודי עון

 ספק־ לג׳ואיש בניגוד הפרשה. על לונדוני,
 תפוצה בעל עיוני כחב־עת שהוא טייטור,

 לעיתון כרוניקד הג׳ואיש נחשב קטנה,
 ביותר והמכובד החשוב הנפוץ, היהודי
היהודי. בעולם

 ג׳פרי בירושלים, היהודי השבועון סופר
היהו הסוכנות מדובר תגובה ביקש פול,
 ״חלחלה׳• הביע הדובר הפירסום. על דית
 וייס- טרודה של האשמותיה פירסום על

 עיתון שהוא כרוניקל, בג׳ואיש רוזמרין
 ביקש כאשר אולם תלוי. ובלתי עצמאי

 פרטים עצמו כתניקל הג׳ואייש כתב ממנו
 לעם פינקוס אריה שעולה המחיר על

 היהודית ״הסוכנות הדובר: הגיב היהודי,
 של משכורתו של פירוט לספק תשמח
 גם יערוך כרוניקל הג׳ואיש אם פינקוס
ה -שרי של במשכורותיהם כללית חקירה

ב הבכירים והפקידים המנכ״לים ממשלה,
ישראל.״ ממשלת

סודי יותר
בריטניה ממלכת

 היהו־ הסוכנות דובר של זו שוכח ך*
עו של חמתה את הגבירה רק דית 1 1

 טרודה כתבה ספקטייטור. הג׳ואיש רכת
 שלה: המערכת ממאמרי באחד רוזמרין

היהו בסוכנות הביזבוז על כתבתי ״מאז
ה מכתבים כמה הצטברו ובקרנות, דית

 שנרכשתי ובכך בפחדנות אותי מאשימים
מוט אלה האשמות שתי המיימסד. על־ידי
 יעשו מכתבים, לי לכתוב במקום עות...

 אם לציבור יותר טוב שירות כותביהם
הבאים: הפרטים את יבקשו

 נ־יפ אריה של משכורתו היתה ״מה .1
סו היא ומדוע 1971ו־ 1970 בשנים קום
 של וחשבון־ההוצאות משכורתו אם דית

 וגלויים פתוחים הם ארצות־הברית נשיא
ן הציבור לעיני

הר הוצאת של התקציב הוא ״מה .2
 שאר כשכל סודי הוא מדוע בניו-יורק, צל

גלויים? היהודית הסוכנות של התקציבים
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