
במדינה
חקירות

העיחתים בארביו! חטתבה
 ש,הסריח הבדץ

 אודמרט אהוד ח״כ
כדו? ברעש

דקה דממה בקו? התרוקן
 ח״כ היד. שבועות מיספר לפני רק
 תמונותיו גיבזד־היום. אולמרט אהוד לעם

 שידרה הטלוויזיה העיתונים. בכל פורסמו
 כתבות־ענק יום. מדי כמעט עמו ראיונות

 היה והציבור הבלשיים מיבצעיו את פיארו
 לו יכין סנסציוני גילוי איזה מתה: אחוז
היום? למחרת הנועז הח״כ

 הבלשיות פעילויותיו של הכותרת גולת
 הפשע־ חשיפת היתד. ח״כ־הסמבה של

 שצוטט רדיו, בראיון בישראל. המאורגן
 גילה הישראלית, העיתונות בכל למחרת

ה בעולם־התחתון חקירותיו כי אולמרט
 רשת פועלת בתל־אביב כי העלו ישראלי

בקצי המסתייעים פשע־מאורגן אנשי של
ב לנקוב סרב הוא בצה״ל. בכירים נים

 מסר כי טען, אולם הרשת, אנשי שמות
 העומדים של שמותיהם את למישטרה

ההירארכייה. בראש
 ד.ח״כ של בגילוייו שהתעניינו אלה בין

 ח״כ אחר. חבר-כנסת גם היה האמיץ
אזר כמו וודאי, נדהם פעיל, מאיר מוקד,

המ גילוייו ומישמע למיקרא אחרים, חים
אולמרט. של זעזעים

 איד הוא הבין לא פעיל שמאיר מה
 ליריעת מסר אולמרט שח״כ אחרי זה,

על שבידיו המידע כל את המישטרה

אולמרט ח״ב־כלש
מאפייה ולא דובים לא

 המישטדד. אין הישראלי, העולם-ר.תחתון
המו מעצרים עורכת אינה אצבע, נוקפת

 לחיסול פעולה כל עושה ואינה םניי
הפשע־המאורגן.

 אל׳יס המאפיה. !לצד מילחמה
 לדאות ודאי היה יכול פעיל, מאיר (מיל.)

 אולמרט של מגילוייו כנפגע עצמו את
פוע בישראל הפשע-המאורגו אנשי שבין נ

מובחרות. מיחידות קציני-מילואים גם לים
 חשד עם למילחמה לצאת נעים זה אין

 אחד אלא אינו לצידך ■המשרת שהקצין
הישראלית. המאפיה של הדונים
לשר־המישטרה. בשאילתות פנה יפעיל

 אומתה אכן מידה באיזו לדעת ביקש הוא
 שנמסרה האינפורמציה המישטרה על-ידי

 לדעת ביקש הוא אולמרט. ח״כ ע״י לה
 לידיעת העביר אכן אולמרט ח״ב אם עוד

 אחד מיספר האיש של שמו את המישטרה
 ואת שטען, כפי בישראל, בפשע-המאורגן

בהירארכייה. האחרים המיספרים שמות
 הילל שלמה שר־המישטרה מסר השבוע

המת פעיל, של לשאילתות תשובתו את ן
 שר- של תשובותיו אולמרט. לח״כ ייחסות

לספק: מקום כל השאירו לא המישטרד.
 לא לאולמרט שהיה המידע־כביכול כל

פרח. עורבא בבחינת אלא היה
 קויי- הפירסומים ״בעקבות :הילל דיוחח

 ח״כ לבין המישטרה מטה בין שיחה מה
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 לאמביד
 אתעור

 שלד הפגים
כמור.

מאתנו. חוץ

 לצעירים
 שישלחם
 בעיות

פנים עור

 מעור לסבול זה מה יודעים אנו
 ויודעים ובעייתי שמן
 מבינים אנו עור. פגעי נוצרים איד

 מורחבות, בנקבוביות
ובפצעונים. שחורות, בנקודות

 את הדס במעבדות יצרנו לכן,
 שתעזור או0>ח16);ויו6 5^60131 סדרת

 הפנים, עור בעיות את לפתור לכם
 רחיצת עם הערב התחילו

 סבון,המיוחד ללא בסבון הפנים
 שוב בבקר המשיכו ?30© ״ו35י)

 ולהגנת ?30© ״י35ב־ו) ודיענוו בניקוי
.4ו1ו1©חז 0©3וח מרחו היום במשך העור

0 3)1(3 ^4 ״6 ״ ״

 ומושלם נאה מראה לקבל בכד*
איפור בסיק משחו העור, של

0מז 6 ^ז.3{ 3
 הפנים מסכת שבועי ולטיפול

דקות. 15 עד סו למשך ?30© א13$10
 דקות סו עד 5 של יומי בטיפול

 לעור מצויינים סיכויים לכם יש
ורענו. בריא חלק, פנים

 סדרת עם בהצלחה
 .404$ של א\0זח16ז11)6 5ק60!31

 לטיפול והדרכה ייעוץ לקבלת
 לפנות: ניתן הפגים בעור

ת.ד.5$ו72 סל. ת־א. ,474$ ,
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 של המנוי'□ תעדיפון
1.3.76מי החל
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שנה ל,-ן/! בלירות לשנה
הוצאות מחיר ״ הוצאות מחיר

׳משלוח העיתון ח משלוח העיתון

118 — 8 + 110 232 16 + 216 בארץ המנוי דמי •
135 = 25 + 110 256 ־= 50 4־ 216 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
160 50 + 110 316 = 100 + 216 ואיראן אירופה ארצות לבל 6
149 =: 39 + 110 294 = 78 + 216 לקפריטיו •
195 2= 85 + 110 387 = 171 + 216 ולקנדח לארה״ב •
188 = 78 + 110 373 = 157 + 216 קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
191 = 81 + 110 378 = 162 + 216 למבטיקו
219 109 + 110 434 = 218 + 216 ונצואלה רודזיח, זמביה, לדרומ-אפריקה, •
250 = 140 + 110 496 = 280 + 216 וימאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
248 = 138 + 110 491 3= 275 + 216 וניו-זילנד לאוטטרליה •
229 85 119 4־״ 110 454 3= 238 216 לפנמה •
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