
״;״:■ המתאבלות
 לשלד המונית הלווייה נערכה בפתח־תקווה,

מצער. התעלפו אף אחדים הרוגי־התאונה. שת

 קשה הפצוע הצעיר ),18( יצחק דויד 0
 ״פופייה״. מכונה הראמבלר, הגה ליד שישב
טוב״. ״בחור חבריו לדברי
 שהוא עליו ״אומרים סופר, משה •
צרות.״ לעשות אוהב
ברפיח. משרת חייל. ).19( גז פליכס •

ל״מיספר נחשב ).22( ג׳מג׳ פריד 0•
ת יקרים. בבגדים יפה, תמיד לבוש גדול״,

מפוק נערות בחברת תמיד כסף. עם מיד
פקות.
 חברתו, ).18( קאגו (״השפנה״) חדווה •
 גניבת על ידעה פריד. של וחצי, שנה מזה

 ״יש המשטרה. לדברי והתאונה, המכוניות
שו היתד, תמיד טובות. לא שמועות עליה
שפנה.״ לה קוראים אז מיני, כל עם כבת

 אז — אותי לחקור והתחילו אותי רה
הכל. כבר ידעתי

★ ★ ★
 מיד כהן. אברהם של וידויו כאן ד **
ב הידיעה כשנתקבלה התאונה, לאחר <

 המרכזי המדור חוקרי למקום הגיעו משטרה,
 משטרת חוקרי בלויית תל־אביב, משטרת של

 שהובל יצחק, דויד את מייד זיהו הם רמת־גן.
נמר בחקירה ופתחו בילינסון, לבית־החולים

במכונית. איתו שהיה האלמוני לגילוי צת
 ״כנופיית אחרי שהתחקו, המדור אנשי

המרו גניבות־הרכב בשל רב, זמן טקסאם*
מתעס שהכנופייה חשד ומתוך שלהם׳ בות
 לשלושת להגיע מיהרו בהתפרצויות, גם קת

ראנדנו, דיסקוטק שלהם: מקומות־הבילוי
ועדן־בר. טיפאני,

הרא החוט את החוקרים קיבלו בראנדוו
 של החארקות שמלך להם נודע שם שון.

 עם יחד במקום, היה כהן, אברהם הכנופייה,
 של לביתו המשטרה ניגשה מייד החבר׳ה. כל

אותו. ועצרה אברהם
 שקרה. מה כל את אברהם גילה בחקירתו

 חברי יתר את המשטרה עצרה עדותו לאחר
הדורסני. הרכב בגניבת שהשתתפו הכנופייה

★ ★ ★

הכנופייה? חכרי ם יה
 כך, מבולבלים. כי אם רגילים בחורים [*/

 שנסע מחברי־הכנופייה, אחד סבור לפחות,
 לדבריו, השתתף, רבות, בחארקות בעצמו

בלתי־ספורות. מכוניות בגניבות
טכסאס: כנופיית אנשי בין
 למשפחה בן הנימלט. כהן, אברהם •

אחים. תישעה או שמונה בת

הסוסיתא מכונית מימין:הקטלנית התאונה
בה והמרוסקת, ההפוכה

 הראמבלר מכונית משמאל: גברים. שני ונפצעו נשים שלוש נהרגו
רהיטים. לחנות הפגיעה לאחר נכוסה בסוסיתא, שפגעה הגנובה

ו כהה), בסודר (מימין, סופר משהוחבריו הנהג!
 בסודר (משמאל, גז פליקס חברו

לבית־המשפט שוטר על־ידי מובלים הרכב בגניבת החשודים לבן).

 משמאל; אותו. להתקיף השניים ניסו הצלם, את בראותם בתל־אביב.
 הגנובה המכונית נהג יצחק, דויד שוכב ביילינסון, בבית־החולים

הפגיעה. תוצאת ובראשו, בפניו רבים כשפצעים בסוסיתא, שפגעה
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