
 שלימד, שהגיש1 ■לעזרה הכבוד כל עם
 שצקי עדנה השופטת הודתה למישטרה,
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 תל־ משטרת׳ של המרכזי המדוד שוטרי
 אריה שן ברחוב מיקלט ליד שארבו אביב
 הידוע בן־שמואל אברהם את עצרו ביפו,
 אורי סיפר בחקירה ״אורי״. בכינוי יותר

 ■מבית־כנסת ונטילטורים 12 גנב הוא כי
במיקלט. אותם והחביא

 אורי. של מהודאתו הופתעו השוטרים
 אחד ונטילטור אפילו היה לא במיקלט
 מלא המיקלט היה זאת, לעומת לרפואה.

 לירות אלפי עשרות של בשווי בבדים
בתל־אביב. בחנות ימה זמן לפני שניגנבו

תוצ והביא נמשה המשטרתי המארב
מונית מתוך ירדו צעירים שלושה אות:

משה שלמה כפריצה חשוד
החברים נגד השוטרים, עם

עז יהודה המונית, נהג למיקלט. ונכנסו
 ■מחוץ נשארו סדיר, בשירות ■וחייל רא

והצ ממחבואם קפצו השוטרים למיקלט.
אחד ואת והחייל הנהג את לעצור ליחו

 שלמה זה היה לימיקלט. שניכנסו הצעירים
ביפו. ירושלים משדרות )19( משה

 התגלה במשטרה לעכודה. הכרים
 ב־ הודה הוא למופת. בעציר משה שלמה
סי עוד בבת־ים. שביצע פריצות מיספר

 אליהו על־ידי לפרוץ נשלח כי משה פר
הגני מיבצעי את ■תיכנן שגם )37( פואד
 ב־ הסחורות את מוכר היה ״פואד בות.

מק הייתי ״אני שלמה. פירט באר־שבע.״
ב שלי העבודה בשביל שכר ממנו בל

פורץ.״
 בתל- השלום בבית־מישפט השבוע טען
״הח ברונשטיין: רפאל דב־סימל אביב
חוק עם פעולה שיתף משה שלמה שוד
 להמשך אותו לעצור מבקשים אנחנו ריו.

 על בפרקליטות תיקים 26 לו יש החקירה.
ב אותו להחזיק ויש ופריצות, גניבות

מעצר.״
ב חן כל־כך מצאה לא התובע בקשת

 לשחרר מבקש ״אני משה: שלמה עיני
ב יצאתי ״אני ו מדוע מהמעצר.״ אותי
 חברי את לעצור כדי השוטרים עם עצמי

לעבודה.״

טו ילדה מתמיד היתד, גדליהו ברכה
לי את כשסיימה מדכאות. וללא בה,

 עד חודשים מספר ילה ׳ונותרו מודיה,
 ,מחבריה הרבה כמו יכלה, לצד,״ל, גיוסה

זו בבטלה הזמן את לברבר וחברותיה,
 לאביה לעזור יצאה זאת, במקום הרת.

 נפשות. שבע המוגה המשפחה, את לפרנס
 עשה■ לא מהזובר׳ה חלק מצד הליגלוג

 לחסוך, הצליחה גיוסה, ערב רושם. עליה
אל סיטרואן, בחברת כשליחה מעבודתה

 דלת למשפחה סכום־עתק — ל״י פיים
 בת דלה, בביקתיה המתגוררת האמצעים,

באבו־כביר. בסימטה חדרים, שני
)32 בעמוד (המשך
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ת היתה הכבוד בלדרמפון  שלמדתי הראשונות המילים אח
 עכשיו מהונגריה, כשעליתי בארץ

לדרמפון. הכבוד כל בקלות לאמר יכול אני
בו. מתרחץ העולם ובל סבון ללא סבון - דרמפון יש בי בלל ידעתי ולא שנה וג בהונגריה חייתי לכם תארו

ת הצכריות בנותי אך בשבילי. חדש מושג היה סבון ללא סבון בכלל דרמפוו זה מה ויודעות יודעות החמודו
 אך בו. רק להתרחץ ורוצות

שלי. הדרמפון על להן מוותר אינני
 תינוק להיות חייב אינך הפרסומת: אומדת איך

גדרמפון. להתרחץ בדי




