
552 797 2.ו7.6<  הולנד. אנגליה, צרפת.
 לוקסמבורג. בלגיה,
איטליה שו״ק,

אביה ו7.6.6<

209 788 >0.7.4>  אוסטריה. שו״׳ן, איטליה.
יוגוסלביה ״ 50.6.6>

>27 718 1>.8.4>  ספרד. צרפת. איסליה.
שוייץ ״ 9.7.6>

275 955 14.8.6>  צרפת שו״ץ, איטליה.
בחירה) לפי (אנגליה ־ 16.7.65

298 68ו .ו9.65 שוייץ ספרד. צרפת, ״ 50.7.65
>14 878 !0.9.6>  שוייץ! אוססריה, איסליה,

צרפת ־ 6.8.6>

286 741 17.9.65 צרפת שו״ץ, איטליה, 20.8.65
289 998 2.6.6> איטליה אנגליה, צרפת. מסוס 12.5.65
>>0 ו2ו0 >.8.6>  נורבגיה. שודיה, דניה,

צרפת ־ 147.65

220 סססו >1.8.6> איטליה הולנד, אוסטריה. ״ 11.8.65
2 > 2 וו29 14.9.6> צרפת אנגליה. שו״ק, 25.8.65
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 לגהוץ, קל כה הוא
ד  תרוץ, בו שהי
מליצה). לא [וזאת
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במדינה
שפט מ

בע־נ־ים שחור
 הדעות לכל הם אביבים, וארבעה עשרים

 מת־לב תש להקדיש צעירה חייבת בו גיל
 רוטנר, רבקה גם חשבה כר ליופיה. רבה

ולפ ידידתה לעצת לשמוע החליטה כאשר
נינה־בלה. האחיות של היופי למכון נות

 ן למב נכנסה רבקה ודיאטה. זריקות
הקוסמטיק הטיפולים. כסא על והתיישבה

 צמר־הגפן כסויי את עיניה על הניחה אית
בתג/יסת והריסים הגבות בצביעת והחלה

 רבקה הרגישה בערך, דקות חמש כעבור
בעיניה. ת חזק צריבות

צמר־הג־ את להוריד מיהרה הקוסמטיקאית
 לביתה. אותה שלחה רבקה, של מעיניה פן

 שחו־ ורבקה הכאב גבר וחצי שעה כעבור
לרופא. לפנות נאלצת היתר, רת־הגבות
 'חמורה דלקת נתגלתה הרפואית בבדיקה

 הריסים. את לגזור הכרח והיה בעיניה
שכ ף רצ רפואי טיפול לקבל החלה רבקה

ה קפדנית. ודיאטה ביום זריקות שתי לל
 עת.־, תאלץ היא כי חשש הביע אף רופא

וראיתד, מאחר לקריאה משקפיים להרכיב
 רבקה של ראייתה אולם לבדוק. קודם

 דרכה למצוא כדי טובה מספיק עדיין הייתה
בע נגד תלונה הגישה המשטרה, לתחנת

 לבדוק הקוס.;טיקאית ״על מ:וךהי,יפי. ת ל
 לתכשירים רגישה הלקוחה אם כל קודם
היא. טענה בהם,״ להשתמש אחר־כך ורק

הו בפניו בן־חנוך, יוסף ר,של.ם שופט
 נינה המכון, מבעלות אחת השביע באה
שמ מעשה ״אי־ע״יית בהשמת ),47( כירי

 המעשה עשיית אי ומחמת לעשותו חובתה
 אחראי מי לקבוע יצטרך לארם,״ נזק נגרם
הרי הגבות על שחר צבע שבמים לכך
שחור־בעייניים. למתלוננת נעשה סים,

ש ר במחסן ח ד
בר הצרכניה של הרבים הלקוחות בין

 לילי גם הסתובבה בתל־אביב, ליברמן חוב
 ה־ בשיטת יה בג! והצרכניה מאחר אלברט.

 המדפים, פני על היא עברה שרות־העצמי,
לקנות. ביקשה אותם המיצרכים את ליקטה

 הניחה אותם ירקות, כמד, שאספה לאחר
 שימורים, קופסאות ומספר מיוחדת, בעגלה

לשלם. הקופה אל ניגשה לסלה, תחבר, אותן
יהו הצרכניה, מנהל חוזרת. בדיקה

 הקופה ליד שעה תר, א ניצב רוטנברג, שוע
 את מנה הוא הלקוחות. את לשרת כדי

 לה שנתן ולאחר לילי לו שהגישה המצרכים
 עזבה לו, המגיע את וקיבל החשבון את

הצרכניה. את הקונה
 מצעדים יותר להתרחק הספיקה לא היא
 הצרכניר מעובדי אחד את כששמעה אחדים
 עקבותיה, על שבה היא לחזור. אחריה קורא

 לבדוק רוצה ״אני קרה. מה לדעת ביקשה
 לרשום מתאימים שלקחת המצרכים אם שוב

רוטנברג. לה הסביר בחשבון,״
 קפה קופסת בהם ונתגלתה הורקו הסלים

 רוטנברג. של טעותו שזו טענה הקונה נמס.
עבודתו. גמר עד לחכות עליה ציווה זה אך

 שאירע מה לגבי שקים. על עדות
 שתי קיימות המשטרה, של להתערבותה עד'

 ניסתה לילי כי טען רוטנברג שונות. ת גירס
 סיפר לכך כהוכחה הקפה. קופסת את לגנוב

 את לבדוק החשבון בשעת ביקש כאשר כי
הוס דעתו, לפי בו, לילי, ש, הפרטי סלה
 מלהגישו לילי נמנעה הקפה, קופסת תרה

כך. על עמד לא מה, ם מש הוא, לבדיקה.
הר מעניין ר סיפ היד, זאת לעומת ללילי,

 כי המשטרה לחוקרי סיפרה היא יותר. בה
הז בלקוחות, ׳,טפל רוטנברג גמר שבאשר

 הצר־ של הקטן .מחסן לד,כנס תה א מין
 לירות, מאה לו שתשלם לה הציע ושם כניה
 המשטרה. עם בעיות לה תהיינה שלא כדי

 עבור רק לשלם מוכנה שאני לו ״אמרתי
למשטרה.״ שיקרא ולא הקפה קופסת

 נטו שבאמיתותה כבדה, האשמה זו היתד,
ל מוכנה היתה לילי אך לפקפק. החוקרים

 מאד, את לשלם לי ״כשהציע אותה: הוכיח
 מבלי רושם אותו ״ראיתי סיפרה, הלירות,״

שהי קמח שקית גבי על הסכום את משים
 החוקרים את הובילה היא במחסן.״ תר,

נמ שהיתר, קמח שקית על ואמנם, למחסן
.100 הסימן נמצא שם, חת

ט. לגבוו־ר ק ש  אותה שימשה השב־ע כ
 שהגישה בתיי. כמוצג קרועה שקית פיסת

 השלום שופטת לילי, נגד דווקא המשטרה
 הצעה זו היתד, אמנם אם לקבוע תצטרך

 שלמה הסנגור, שטען כפי שוחד, למתן
 ״תרומה רוסנברג: שטען כפי או גוריאל,

 את בשקט לגמור כדי פוליו לאילנשיל
העניין״.
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 1טו בנות בסרט המופיעה רודן, זיוה
1 / 1 1 .1 1  אחות את מחבקת עתיקות, סוחר של ■1

דו בתפקיד מופיעה זיוה בביתן. השתיים שגילו גוויה

מ באמבטיה רצח
והו העירום תמונות שפע בגלל הצרפתית הצנזורה על־ידי


