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 לזכות כדי הבטן, על עליו, שכבתי שטויות!
 זה ידיים, בשתי השתמשתי יתר. ביציבות

 לכוון רוצה כשהוא צלף, לתנוחת דומה
היטב.״

★ ★ ★
דקות:״ חמש שד ״עבודה

*  חפירה ארוכים ימים משך פרתי ך
 בבגדי התלבשתי מטר. כעשרים |של

 עורך שאני חשבו כולם פועל־טלפונים.
 הנחתי אני אבל כביכול. חפירת־בדיקה,
 הגאז לעבור היה עתיד דרכו צינור־נחושת,

 הסטיישן, מכונית שעל מבאלונים המרוכז,
החלפתי. מספריה שאת הגנובה,

 כיסיתי ממש. לבנק, עד הגיעו ״הצינורות
במד ובבטון, — בחצרות — בחול אותם,
דבר. הרגיש לא איש רכה.

 שהחדירה בהתחלה, חשבה, ״המשטרה
 לי צחוק! איזה ימים. שלושה לקחה לבנק

 את לפתוח שעות ארבע בדיוק לקח זה
הסניף.

 במספרי־ חתכתי הבנק, מאחרי ״בהתחלה,
 האחורי. סורגי־החלון את גדולות מתכת

 היה זה דקות. חמש של עבודה בדיוק זו
 בחשכת בייחוד כלום, ראה לא איש בלילד״

אחר־חצות.
 החלון דרך הכנסתי הסבכה, את ״הוצאתי

 כלי־פריצה של קטן סט׳ כולל הכלים, כל את
 התרוממתי, אחר־כך ועוד. לקופות לדלתות,
מבפ למרתף. והגעתי פנימה גופי השחלתי

 אותה והצבתי הרשת את אלי משכתי נים׳
פרוצה. שהיא ירגיש לא שאיש במקום

ש בתי־השימוש ליד במסדרון, ״עברתי
 דלת־ את לסייפים. ישר — ומשם במרתף

 בעזרת סתם פרצתי לכספות המובילה העץ
נוסף.״ מאמץ על חבל איזמיל.

★ ★ ★
אחד:״ ועוד אחד, ״שק

*  חסומה גם היתה לסייפים דר!* ן
משור דלת ועוד דלת־סורגים |על־ידי

סנטי 30 שלה שעובי־לוחות־הפלדה יינת
 קלה שיכבה שרק ידעתי נבהלתי, לא מטר.

 ושבאמצע הצדדים: משני פלדה, הדלת של
מזויין. בטון לא רופף, מלט יש

 לחדר־ לחדור כדי בדלת, פחח ״ביצעתי
 זה המשוכלל. מכשיר־הריתוך בעזרת כספות.

וחצי. שעתיים אולי כשעתיים. לקח
 הבנק, של הגדולה הכספת את ״פרצתי

 מטילי־ ראיתי נידהמתי: במכשיר־ד,ריתוך.
מזומנים. דולארים, זהב,

 והנחתי שלל, מילאתי שקים, ״לקחתי
הצידה. אותם

ו אחד, ועוד אחד, שק לקחתי ״אחר־כך
 החוצה, יצאתי חזרה. הדרך כל הלכתי
 — שלי הפרטית למכונית השלל את גררתי

גן־החיות,״ ליד שחנתה — לגנובה לא
★ ★ ★

רוצח:״ א7 ״אני
 הגמלה הטעות את עשיתי אז ף

חיי. של
 בעזרת ואף־על־פי־כן, בוקר. כבר ״היה

 סייפים. 40כ־ עוד פרצתי ואיזמיל, פטיש
 ממהלומת דקות 12 בדיוק, לי, לקח זר.

הראשונה. הפטיש
ה 12 כשנגמרו מספיק. היה זה ״אבל

 המשטרה שלי. החופש גם נגמר דקות׳
החלון. בפתח הופיעה
 ניכנסו שניהם שוטרים. שני שם ״היו
 כמו בחוץ, חיכה לא מהם אחד אף פנימה.

שכתבו.
 בחתול לשחק החלטתי בהם. ״הבחנתי

האח בשנייה — אחד מצד באו ועכבר.
 לחלון, כשהגעתי השני. לצד ברחתי רונה
 הרגליים נשארו בחוץ, כבר היה גוף וחצי

בפנים.
 אותי וגרר ברגלי תפש השוטרים ״אחד
 ה־ הגאז בצינורית השתמשתי אז פנימה.
 הרגשתי אחר־כך בחו״ל. עוד שקניתי מדמיע,

 אקדח־הסטאר־ את הוצאתי בעין. חזקה מכה
 בסונה להפחיד. כדי בו, ויריתי שלי טר
 מפצח־ אני רוצח, לא אני נשק. לקחתי לא

קופות.
 ההבדל. את הבינו לא השוטרים ״אבל

 כדורים שלושה ותקע אקדח, הוציא הסמל
שלי.״ ברגליים

★ ★ ★
השגה ש? השרד

* ר ך סו פ רו ב דילר בנעמן שטיפל פ
 בסוף הורה אותו, וניתח |בית־החולים ו

בית של בבית־החולים אותו לאשפז השבוע
רמלה. ר,סוהר

 המעצר להארכת יוצא לכשיחלים, ממנו,
 למישפט העמדתו לפני הסופי השלב נגדו׳

השנה. של בשוד והצליח שכמעט הפורץ של

1572 הזה העולם

ט״ — ״סלטינה״ הי ת ״ל בינו ש הג חד  ה
ת של בו ל ח ס״ מ שטראו ה ״  גם זו. לעונ
ת בי א ה א ת ת ח — ״סלטינה״ א ר מ  מ

ם צ׳י לי סנדבי א די אניני אי ם. ל הטע

ה רכה לבנה גבינה רי ט ת ו פ ס תו  ב
ת מבחר קו ר ם י טיי קנ ם — פי ת יוצרי  א

ה, גבינה — ״סלטינה״ מ עי ה, ט  מזינ
ת לחיך. ועריבה  ״סלטינה״ גבינ
ה ריז ה גרם 200 של גדולה בא ר חי  מ

ת. 88 שיג אגורו ת לה חנויו ת. ב רו ח ב מו ה

ת מוצר עוד — ״סלטינה״ כו תוצרת אי
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8 1 8! ■.

**'•־'■'88^

- י ו נ מ ה
קיבלת

חשבונן,
 פרע נא

בהקדם. אותו

□ קוני
רים מחי גבוהים ב

ה ו לו ה מ ט קלי
חברות) של (גם הסוגים מכל

תר | | □ □ □ ־.1 1 1 ל 311 ת וי לוו מ ה

 ,54931 טל. תל״אביב, 15 רזטשילד שדרות ! נוה״ <<

 בערב. 6.30 עד בבוקר 8.30מ־ רצוף פתוח

. — במקום התמורה ן מ ו ז מ ב

א 241411 ג
גבינה


