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 ספסל- על ישבה ומטופחת יפה אשה

הק והיא מושפלות היו עיניה הנאשמים.
 שולמית הנמרצת, התובעת לסיכומי שיבה
ה ציפורניה. את סוקרת היא כאשר אמיר,

 תלמה על קשים דברים אמרה תובעת
 תלמה גלריה בעלת עברה לדבריה, זכאי.

 בשנים וחמורות רבות פיסקאליות עבירות
1974—1973.

נאמר, זכאי, הודתה שבו בכתב־האישום
ביק לאמריקה, תמונות שייצאה בטענה כי

 יצוא, עבור תמריצים, במירמה וקיבלה שה
תמונות ייצאה לדבריה, לה. הגיעו שלא

זכאי מנהלת־כדריה
דולרים במקום פרנקים

 לארצות־ רוזנשטיין יוסף הדתי הצייר של
 אלפים כעשרת בסך תמורתן את הברית.

 תמריצים. ולקבל להמיר ביקשה דולר,
 שילמה כאשר התעורר האוצר של חשדו

הס בדולרים. במקום בלגיים בפרנקים
ב קיבלה אלה פרנקים כי אחר־כך, תבר

 ולא בארץ, תמונות מכירת תמורת ישראל
צרי שהיתר, כפי לאוצר זה סכום הציעה

לעשות. כה
 בארצות־הברית שקיבלה הכספים את

 לדבריה שם. הוציאה התמונות, תמורת
 בשווייץ, בסנטוריום רפואי לטיפול נזקקה

כספה. כל הלך וכך  משא־ אחרי הרתעה. שד אפקט
 קמר יעקב הסניגור בין ממושך ומתן
לממ כתב־האישום צומצם התובעת, לבין
בו. הודתה ותלמד, סבירים, דים

 בפני דבורין חיים השופט עמד אז גם
 והמי־ המכס חוקי על עבירות של ערימה

 ביצוע בזמן שווה היה שהדולר מאחר סים.
ב הנוכחי ומחירו לירות, 4.20 העבירות

ש כספי קנס כל לירות, 37מ־ יותר שוק
ש לנזק יתקרב לא הנאשמת על יוטל
התוב ביקשה לכן לאוצר־המדינה. נגרם
הנאש על יגזור בית־המישפט כי עת,
 שיהיה כדי תנאי, על מאסר עונש גם מת

הרתעה. של כלשהו אפקט לעונש
העס היקף היה מה לדעת היום קשה

 ברור, אבל הגלריה, בעלת שניהלה קים
בסג המצייר רוזנשטיין, של תמונותיו כי
 תנ״כיים, בנושאים הפנטסטי, הריאליזם נון

אנ של פניהם את לעולם מצייר ואינו
 ותמונה״ פסל לך תעשה ״לא מחשש שים,
בארצות־הברית. מאד טוב נמכר

 אומנם רוזנשטיין של בציוריו לאנשים
 טוב ראש נחוץ היה אולם ראשים, היו לא

המסוב הפעולות כל את לעשות כדי מאד
 תלמה שעשתה וייצוא, מכירה של כות

 דבורין השופט יפסוק העונש את זכאי.
הקרובים. בימים

פשעים
ת ים11מוום* המטנדון א

 ממים שד כמות איזו
 ?הסתיר אשה מסוגדת

? אינטימי במקוס
 בחוש־ההומור הידוע המזוקן התובע

 שיא לרשום הציע לנדשטיין, אברהם שלו,
 שולמית גינים. של בספר־הקיאים חדש
שהח בכך המישטרה על-ידי נאשמה אלבז
עטו הרואין מנות 191 גופה בתוך זיקה
 42מ־ יותר היה מישקלן אשר בניילון, פות

 הגברת החזיקה מקום־סתרים באותו גרם.
מתאדון. טבליות 22 ובה פלסטיק קופסת גם

 הישראלי בשוק־הסמים ששוויו המטמון,
 בחיפוש נתגלה לירות, למיליון קרוב הוא

 ב־ שולמית של גופה על שוטרת שערכה
 הסם, של האדירה הכמות בית־המעצר.

 הפתיעה שולמית של בגופה נמצאה אשר
 הגברת כי שאמר מי יש המומחים. כל את

 בעבודתה גם גופה של זה בחלק משתמשת
 ניהול על הרשעות 14 (לשולמית הנוספת

 את להסביר אפשר אולי וכך בית־בושת),
שלה. העצום הקליטה כושר

 חברה עם יחד במכונית נתפסה שולמית
 ערכה המישטרה עיישה. מצליח לחיים
 ביפו, מסויימת תחנת־סמים אחר מעקב

 על־ידי נתפסו השניים משם יצאו וכאשר
 אחרי רק מצאו הסמים את המישטרה.

 מצליח של גופו על שולמית. אצל חיפוש
 הסביר הוא לירות. אלף 44 רק נמצאו

עופות. במכירת מקורן את
והגישה השניים את עצרה המישטרה

עיישה סמים מכריח־
יחף ללכת לא

 מצליח הועבר כאשר כתב־אישום. נגדם
 טען ברמלה, בית־הסוהר אל מבית־המעצר

 העצירים אחד קרועים. הישנים סנדליו כי
החדשים. סנדליו את ליבו בטוב לו מסר

 עבר לב וטוב שמח ממולאים. עקבים
ספ בחודש החדשים סנדליו על עיישה לו

 ברמלה, לבית־הסוהר שעברה בשנה טמבר
 לבית־הסוהר בכניסה מישפטו. לבירור עד

 העלה לא החיפוש גופו. על חיפוש נערך
 משום עוררו החדשים הסנדלים אבל דבר,

 קל דויטוט הסוהרים. של חשדם את מה
 כמה- בעצם, משמשים שהם גילה בעקבים

 קטן מטמון התגלה עקב כל בתוך סו־סמים.
 שם היו מעולה. סמים קוקטייל בצורת

 קצת חשיש, גדם חמישה הרואין, גרם רבע
 שעיישה נראה אופיום. גרם 18ד מתאדון
 בכל בבית־הסוהר מצוייר להיות התכוון

טוב.
 את כראיה לבית־המישפט הביא התובע

 מסיבות הממולאים. העקבים צילומי
 צילומי את לנדשטיין הביא לא ברורות
שולמית. של המטמון

 מאסר וחצי לשנה השבוע נידונה שולמית
)58 בעמוד (המשך

2211 הזה העולם
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אסטרולוגיה
 בהנחיית לאסטרולוגיה חוג נפתח במכון"בלי׳

 לקידום האגודה חברי הס המרצים אלי. רות האסטרולוגית
 פקר אילן של בראשותם בישראל, האסטרולוגיה

ליפשיץ והרצל
 אסטרולוגיה. כשתלמד לפניך יתפרס חדש עולם

תוכל: שבעזרתם כלים לך תעניק האסטרולוגיה
האישית. המודעות את להגביר *
 מאחרי שמשתתוים פנימיים סימפטומים להכיר *

חיצוניות. תגובות
ולשנותן. אופי בעיות על לעבוד *
 אחרים ושל לאחרים שלד האנוש יחסי את להיטיב *

אליך.
הסביבה. בעיות כל את לנתח *
ההתמודדות. יכולת את לשפר *
תת־הכרתיים. זרמים לחשוף *
 מערכת לפי לפעולה מתאימות זמן תקופות לנצל *

הכוכבים.
 הורוסקופ כל לנתח על־מנת ידע מספיק תרכוש החוג במשך
עצמאי. באופן אישי

 מעשית עבודה על הלימוד שיטת מבוססת במכון"בל"
 מהירה התקדמות לך מובטחת ולכן הקורס, מתחילת
יחסית. קצרה בתקופה

 הקיבוצים בסמינר יתקיימו הלימודים
בראשון־לציון אריאל ובבית־ספר ברמת־אביב

 ת״א, ,228 דיזנגוף רח׳ מכון"בל", במזכירות והרשמה פרטים
 ,8 00—13.00 מ־ שישי ביום .8.00—18.30 השעות בין ,יום יום
 ד׳. ,ב' א', בימי רמת־אביב, הקיבוצים, בסמינר או
.18.30-20.00 השעות בין

להשכלה מכונים בל-
.245986,220420 טלפון תל־אביב, ,228 דיזנגוף רח'

י


