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 העשויות אופנתיות ודוגמאות בצבעים גברים גרבי עבורך יצת ברוטקס
 רוטקס של הגרביים בחו״ל. שמקורה חדשנית בשיטה

 לרגל. יפה ונצמדות מידה לבל ומתאימות נמתחות גבוהה, באיכות
 גרביים במיוחד ייצרנו כותנה גרבי המעדיפים לאלה

לרגל. הצמוד הפנימי בצד כותנה 5096 העשויות
מידה. לכל הנמתחות הגרביים רוטקס של הגברים גרבי את בקש
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ל־ו1)1רו אח סילק
 שאול סוף־סוף שסולק אחרי

 הוא מהמישטרה, רוזוליו
בתפקיד יורשו את משמיץ

 המישטרה, מפכ״ל פרישת על השמועות
 כבר מהלכות מתפקידו, רוזוליו, שאול
 המימשל ובחוגי המישטרה במטה בשנה

 אבל כך, על הודיע לא איש בירושלים.
 וניצבי־ תת־הניצבים הניצבים, עיני לנגד

לגורמים. המישטרה התפרקה המישנה,
 להם די כי *, הספ״ב חברי חשבו תחילה

 לפטר שיש שר־המישטרה את ישכנעו אם
 הופיעו קצינים של מישלחות המפכ״ל. את

 לשכתו שוכנת שם בירושלים, אגרון בבית
 מחדליו על לשר דיווחו הילל, -שלמה של
 יסיק שהילל וקיוו השוטר״מיספר־אחד, של
אותו. ויפטר המסקנות את

 הראשונה בשיחה אכזבה. נחלו הם אולם
 כשנה, לפני רוזוליו, עם להילל שהיתר.

 חייב לדעתו כי למפכ״ל הילל רמז •שבה
 לפרוש המישטרה של כלשהו מפקח־כללי

 היה נדמה שנים, שלוש .מכהונתו'כעבור
 את קלט לא שרוזוליו לשר־המישטרד.

הרמז.
 היום למחרת כבר טעה. הילל אבל
 ראש־הממשלה של בלישכתו רוזוליו הופיע
 שלו. השר על בפניו והתלונן רבין, יצחק
 רוזזליו, עם קרובים יחסים המקיים רבין,
 המפכ״ל נגד התלונות על ידע ושלא

 מפורשות להילל הודיע המישטרה, בצמרת
להישאר. צריך רוזוליו לדעתו, כי —

הס לא רוזוליו ;תבורי. שד התנאי
 על־ידי החתומה בתעודת־הביטוח תפק

 בהילל ״לנקום״ כדי עצמו. ראש־המסשלה
 כימעט״שבועיות שיחות מקיים החל הוא
 ועקף ישירים, דיווחים לו מסר רבין, עם
שלו. השר את

 ימעד, המפכ״ל כי ברור היה להילל אך
 מעבר ארב והוא במאוחר, או במוקדם
 הטלת על־ בממשלה הוחלט כאשר לפינה.

 המישטרה, שכם על הפנים ביטחון מעמסת
הרא רוזוליו שאול היה צה״ל, על במקום

 מסוגל אינו כי ידע הוא לכך. שהתנגד שון
 המשתתפת מי־שטדה בראש לעמוד אפילו

 וגנבים, שוטרים -של האלמנטרי במישחק
טהורה. ביטחונית בפעילות שייכשל ובוודאי
הזדמ־ בטחון־הפנים בנושא שראה הילל,
שב המישרד עוצמת את להגדיל נות־פז
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 המקביל אגף־מיבצעים הקים במישטרה,

ניצב את בראשו והעמיד בצה״ל, לאג״ם

רוזוליד מפכ״ל
ציבורי דימוי

 את עצמו על לקבל הסכים תבורי תבורי.
 תהיה לא -שלרוזוליו :אחד בתנאי ■ המינוי,

 באג״ם. רגל דריסת או נגיעה כל
הציבור לפני להופיע השכיל רוזוליו אך

)24 בעמוד (המשך

 של המטכ״ל — כללי פיקוד סגל *
המישטרה.

 וירוה השג
 ׳שראיית ה

בבואנוסיא״חס

של בהנהגתו

 שגרירות בבית סיכת־הקוקטייל ף*
 ארו־ ברחוב בבואנוס־איירס, ישראל ■ו1

 ניר- רם •השגריר כמתוכנן. החלה ,910 ז׳ו
 ידי את לחץ באולם־הכניסה, עמד גד

 כל את כללה המוזמנים רשימת הבאים.
 וכן המקומית, היהודית בקהילה המי־ומי

 אחרי רק במקום. הפועלים הישראלים את
 כי הבאים הבחינו פסק, הבאים שזרם

 ליתר ישראלים. כמה המקום מן נעדרים
 היהודית הסוכנות שליחי מבין איש דיוק,

במקום. נכח לא בארגנטינה
 יום אותו שכן מיקרי, היה לא חסרונם

 ראשי בישיבת הוחלט, אחרי־הצהריים
 ׳שברחוב בבית־הכחול הסוכנות, מחלקות
למסי יבוא לא איש כי ,600 לאבאדה

 השליחים על אסר השגריר :הסיבה בה.
.מות־זוגם. את עמם להביא
 מסי־ על הסוכנות, שליחי של זה חרם

 הוליד ישראל, שגריר של בת־הקוקטייל
 נירגד, השגריר של פעולת־תגמול מייד
 הורה הוא ותיק. ומישטרה ביטחון איש

ל־ להיכנס יוכלו לא הסוכנות שליחי כי

 במידחת עסווקה
 שליח■ נגד

 תחרקת־העד״ו
הסוכנות שר
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