
• / ל אותי דוחפת המישטרה אותי; צילו
 אף אחזור לא אני משם הפשע. זרועות
פעם.״
 הארץ. ויליד חולון תושב ,23 בן הוא

 דואר עובד של הבנים מתשעה אחד
 שנים. שמונח לפני שנפטר דיפלומאטי,

 בלבד. 15 בן שלמה היה אביו כשנפטר
 מבוטל לא אוסף לצבור הספיק אז כבר
 התפרצויות גניבות, החוק. על עבירות של

והונאות.
 התל- גורדון בבריכת נתפס 12 בגיל

 של ארנק לגנוב מנסה כשהוא אביבית,
 גנב מישהו כי הסביר למישטרה אשה.
 הבית, מן שהביא האוכל תיק את ממנו

 כך. על נקמתו את היווה האשד, וארנק
זה. הסבר בלעו לא השוטרים אפילו

 אוטובוס מנהג לירות 20 של גניבה
 של פיקוחו תחת והבה את הביאה דן,

 — אודים למושב נשלח ממנו מיבחן. קצין
נתניה. ליד עבריין לנוער מוסד

 חזר עתה זה וחצי, 17 בגיל כיש• מזל
והבה נתפס ולחופש, הגדולה העיר אל

והכה משה עכריין
לפיתתן זעקה

בשכונת־התק־ מכונית שגנב לאחר שנית
ווה.

 התענוג,״ בשביל רק האוטו את ״גנבתי
בש ״רק העבירה, בחומרת הצעיר מקל
 רציתי לא החבר׳ה. לפני להשוויץ ביל

 לא הפעם גם כלום.״ הרכב מתוך לגנוב
ההסבר. מן החוק שומרי התרשמו

 של לתקופה לתל־מונד נשלח והבה משה
ו השכיל למד, בכלא, חודשים. שלושה
ה כששב התעניינותו. שיטחי את הרחיב

 פרצו ויחד ממרעיו קבוצה איגד ביתה
 המשיך הביש המזל אך מכולת. לחנות
הצעיר. העבריין את לרדוף
מישטרתי. כמודיע שימש מחבריו אחד

 והמקום הקופה, אל לחדור הספיקו לא
וכלא. מעצר שוב וניידות. בשוטרים הוקף

ל שהגעתי לפני אותי תפסו לא ״למה
למ ניסו לא ״למה משה, שואל מכולת,״

 אותי לתפוס במקום ההתפרצות את נוע
חם?״ על

עצ שעבר בחודש ליום. כדורים 14
ש טוענים ״הם שוב. המישטרה אותו רה

 שהרמתי חולון. באזור ממכוניות גנבתי
 כמה עוד עם יחד רדיו ומכשירי טייפים
 המכשירים.״ את ומכרנו חבר׳ה

 המישטרה חוקרי ביקשו והבה, לדברי
 להתייצב החשוד את לחייב מבית־המשפט

 כדי המישטרה, בתחנת קבועה תקופה כל
 משה של לטענתו החוקרים. לרשות לעמוד

פשוטה. נקמה אלא אינו העניין כל
 לא מנוחה. לי נותנים לא בכוונה ״הם
 לשכוח יכולים לא הם אבל כלום עשיתי

מש אחרי הזאת הרדיפה העבר. את לי
 רוצה לא אחד אף העצבים. את לי געת

 צריך שאני זמן כל לעבודה אותי לקבל
הת לפני אני במישטרה. ולהתייצב וללכת

עצבים!״ מוטטות
 בגיל כבר נמתחו העציר של עצביו

 חשיש. כבר לקחתי 15 ״בגיל מאד. צעיר
 בולע אני לפרודורמול. עברתי 18 מגיל

 אני הזמן כל ליום. כדורים 14 עד 12
 ומכל מהשוטרים בורח אני ככה מסומם•

מל אהיה שאני רוצים הם עלי. שעובר מה
 אני לא! בחיים במישטרה. שלהם, שין
 לי יפריעו שלא למוטב, לחזור רוצח ■ק

היום. כיל מסביבי שוטרים רוצה לא לחיות.
הז עוד לי לתת יכולים לא הם ״למה

אחת?״ מנות

כפליים הפרס
ם מו ני ס מי ר ן פ שו א ר
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500 , 000,

הסלזשלח׳ת הפרסום לשנת

 מתוך מספרים 6 בגורל מועלים בהגרלה
 הפרס לקביעת מיועד נוסף מספר ועוד 39

השני•
סה 50 הוא הכולל הפרס סכום הכנ ה  מ
 טבלא כל כשמחיר שבוע אותו של ברוטו

אגורות• 50' הוא
 שתי _ אחד בטור השתתפות מינימום
טבלאות•

 ע״י גם הלוטו בהגרלת להשתתף ניתן
 השתתפות• דמי בחצי שיטתיים טפסים•
 ישולם כשיזכו אלה ' שיטתיים טפסים
ם מחצית הזכיות• וסוג לטספך המגיע הסכו

 טופס לכל הראשון בפרס חופיה ■צ•
ם על לעלות יכולה אינה מו  שלי מכסי

ל״י. 350,000

.ץ.

 רכות לשסת״ם
יותר וטעימות

\/ו/\ו6ו0 קט
 שסתם משחת

 מונעת
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 ומגינה שומרת
 השסת״ם על

שלך הרכות
 מקלט
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 זה הבדל,אם אין
 טלויזיה או סטראו״פונו
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 היא111של התוצרת כי
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