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 להצלחה אצלכן זכו ״מרסי״ של הגמישונים

 מפעלים גם עכשיו מנסים לכן חסרת־תקדיס,
״גמישונים״, בשם לתוצרתם לקרוא קטני־מוניטין

בהבדל. תרגישו לא שאתן בתקווה
מאד! היזהרנה — גמישונים קונות כשאתן

רק כי ״מרסי", של גמישונים רק לקחת הקפידו ^
 באיכות והמצטיינים המקוריים הגמישונים אלה

לחקות. יכולים לא הם שאותה המיוחדת,

■ שוב בועלים ■המחסל׳□
)25 נזפנזוז (הנזשן ן

או עוצרים ד,פ מדון עושים! הם מד, זים
; תי?״

ש לפני עוד שוחררו אמנון של ידידיו
אליבי. שהוכיחו אחרי שופט, לפני הובאו

 שחרור סף על השבוע עמדה מלכה גם
 וחזרה לחקירה נלקחה ערב מדי ממעצר.

 החוקרים הראשונה. גירסתה על בדיוק
 האמת. מכונת במבחן להעמידה החליטו
 חדד שמלכה כך על הצביעה האמת מכונת

משקרת. אינה
ומדוע? חדד אמנון את רצח כן, אם מי,
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מדי יותר שידע האיש
ב טמון התעלומה ופתרון תכן *

לראשונה: כאן המתפרסם הבא, סיפור
 מזרחי, עזרא רצח אחרי מספר ימים
 מחבריו אחד ניגש השנה, אפריל בחודש

 של אחיו מזרחי, לאלישע חדד אמנון של
מ הוא כי סיפר ידיד אותו מזרחי. עזרא

 מזרחי, ברצח החשוד של ידיד היטב כיר
 של שמו את אז גילה הוא אבו. סלומון
חדד. אמנון

 שיקשר המשותף מהידיד ביקש אלישע
 ואמנון סודרה הפגישה אמנון. עם אותו
 בבית־היציקה נפגשו מזרחי ואלישע חדד
 ביקש אלישע תל־אביב. בדרום אלישע של
 אבו, סלומון של ידידו חדד, מאמנון אז

 שגרמו והאנשים המהלכים את לו שיגלה
 במשפט יוכח אם גם שכן, אחיו. לרצח

 מזרחי, עזרא את שרצח הוא אבו שסלומון
 רוצח זה במקרה היה שהוא ברור כמעט
 אלישע אחרים. של שליחות שמילא שכיר,

הא אותם של זהותם בדבר הוכחות רצה
המיסתוריים. חרים

 כי לאלישע חדד סיפר פגישה באותה
 לרצח בקשר פרטים לו ידועים אמנם
 לשקול עוד חייב הוא אבל מזרחי, עזרא

 נפרדו השניים לא. או לגלותם אם ולחשוב
 לכלל שיגיע שברגע מבטיח חדד כשאמנון

 מזרחי. אלישע עם שנית יתקשר החלטה
יותר. התקשר לא הוא

אפשרויות: שתי ייתכנו כאן
ב חשדו מזרחי עזרא רצח יוזמי •

מרכז ישיבת
 תתקיים בערב, 7.30 בשעה 5.11.70 ה׳, ביום

 תל־אביב. ,12 קרליבך רח׳ המערכת, במשרדי
מוזמנים המרכז חכרי

לחדל נסיעה לרגל
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 פרי־אמפליפיירים 2 - מנועים שלושה 808 מודל פררגרןש
ל״י 1400 - הנתונים כל כולל

 הירושלמי החאן 68282/1 להתקשר
מרזל יענקלה עבור טלפון מס׳ ולהשאיר
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הטלויויה מקלט
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■ז:־5 ב והאחות האס
ת אילנה, אחותו תו את מבכו  מרפסת על מו
 בקיר־ היא גס ישנה האם נרצח. בו הבית

ו נרצח, בו אמנון, של השינה לחדר בה
ת את שמעה לא זאת למרות  שחיסלו היריו
במשתיק־קול. מצוייד מאקדח שנורו אותו,

מש לבני זהותם את גילה כי חדד אמנון
כנקמה. לחסלו החליטו מזרחי, של פחתו
 המידע את לנצל רצה חדד אמנון •
כ הגיע הוא מזרחי. רצח בפרשת שלו

 מאלה יותר לקבל יוכל כי למסקנה נראה
המעונ מאלה מאשר בשתיקתו המעוניינים

 מצוקתו את לפתור ניסה בעדותו, ינים
 לא־יחרץ. דמי של סחיטה בנסיון הכספית
בחייו. שילם זאת תמורת

 מהמסקנה להימנע אפשר אי כך, או כך
 הם מזרחי, רצח מאחורי שעמדו אלה כי

חדד. אמנון רצח מאחורי שעמדו
 מסתובבים עדיין אלה שאנשים מאחר

 לגלות תצליח לזר,משטרה מבלי חופשיים,
מעי הסימנים שבל ומאחר זהותם: את
 עמדות תופסים אלה שאנשים כך על דים

ומעונ הישראלי התחתון בעולם חשובות
 של צל מעצמם להסיר מחיר בכל ינים
חי שפרשת להניח יש הרצח, במעשי חשד
הס טרם התחתון בעולם החשבונות סול

 בתור הבא הוא מי היא: השאלה תיימה.
המחסלים? כנופיית של ברשימתה


