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)23 מעמוד (תמשך
 השנה- פני על המשתרע זה בחייו. האחרון
האחרונות. שנתיים

 ייגעו רבים שחודשים המשטרה, לחוקרי
 ה- הרצח חידות בפיענוח מוחותיהם את

 נדמה הישראלי, התחתון בעולם מיסתוריות
 תמיד שלא אלא לכך. תשובה להם יש כי

 של התיאוריות על כך כל לסמוך אפשר
 נראות כשהן גס ישראל. משטרת חוקרי

 הוכחות להן למצוא מתקשים הם משכנעות,
ממש. של

 חוקרי שבנו האחרונה התיאוריה לפי
 להשכיר, חרב לוי אורי היה המשטרה,

 שלא רצח מעשי תשלום, תמורת ביצע
 מניע או בהם, אישי אינטרס כל לו היה

הקורבנות. נגד כלשהו
ב רק הותרה הסבוכה הפקעת

מש חוקרי כאשר האחרונים, שבועיים
 האשמים את למצוא ניסו ישראל טרת

 ושומר- ביניים איש אשרוב, אילן לרצח
 התחתון. בעולם ידוע ראש

המשטרה מחזיקה ימים כחודש מזה

 מחובותיו, חלק מקישון לגבות כדי ללונדון
 חלקו את והגדיל השותפים שאר את רימה

 השותפים רצו אחרת גירסה לפי בשלל.
 היה בכסף שחלקו כיוון מאשרוב להיפטר

 אותו. שיחסל מישהו חיפשו הם בידם.
 שלפי בע״מ״, ״רצח לכנופיית פנו הם ואז

 רצח מעשי מספר ביצעה כבר השמועה
האחרונות. בשנתיים
 שלפי ל״י, אלף 50 של תשלום תמורת

 מהכסף יוזיי ע״י שולם המשטרה חשד
 אילן גם חוסל אשרוב, לאילו שייך שהיה

עצמו. אשרוב
מד ע מו אר ה תו  ל
״ ״מר שעי פ

 שחוקריה, כיוון גדל המשטרה שד ך*
 ״כנופיה אחרי בחיפוש הזמן כל שעסקו 1 (

 אשרוב אילן את כביכול שהוציאה צרפתית״
 שהיטעה יוז׳י זה היה כי טוענים להורג,

 הצרפתית״ ״הכנופיה שאנשי לחשוב אותם
להטות מנת על וזאת בפרשה, מעורבים

:מאוזן
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)66 נוח. מבני )65 מאן. )64 לעשיה.
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 )31 מים. בור )30 באו״ם. צות־הברית
 בתחילת ״העתיד״ האידי העיתון עורך

 ובית הרצאות אולם נקרא ע״ש המאה,
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החו אחד )48 .1953—1955 המועצות
 )50 בארץ. מפותח חקלאי ענף )49 שים.
 שהיתה בפולין, עיר )51 קדום. נשק כלי

מפור ישיבה בה ושהיתה יהודי, מרכז
 אבן )53 השנייה. העולם מלחמת עד סמת
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין בדיוק סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של
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ספרים. פרסי שלושת יוגרלו הפותרים בין

 היא לוי אורי כנגד המישטרה שהעלתה הטענות אחתהנשע? מחיר
 הנמצא הפלימות, פליטות. מכונית רכש שלאחרונה

 אביו שלדברי ,1958 משנת ישנה מכונה היא חודשים, שמונה מזה אורי של בבעלותו
ההמום. האב טען רוצח!״ אינו שלי ״הבן בלבד. ל״י 700 תמורת אותם קנה

כדמו בעיניה הנראים אנשים, שני במעצר
 יוסף הם אלה הפרשה. בכל מפתח יות

 הידוע הביסטרו בעל לריאה, (״יוז׳י״)
 מעובדיו, ואחד דיזגגוף ברחוב פורטוריקו

 של הטוב ידידו שהיה עמיאל, יוסף
 מיבצעים קצין לשעבר יוז׳י, אשרוב.
מכו בולגרית משפחה על נמנה באצ״ל,

 של היינן היה הסיפור, לפי אביו, בדת.
 היה רבות שנים במשך בולגריה. מלך

 לאנשי מיפגש כמקום ידוע שלו הביסטרו
 יחד. גם המשטרה ולאנשי התחתון העולם

המש אנשי עם מצויינים יחסים ליוז׳י היו
 ידידיו היו הגבוהים מקציניה שכמה טרה.

האישיים.
! ו שי ל א ס  חו

שלו בכספו
 המבוססת המשטרה, חוקרי גירסת פי ך!
 ליגה מאנשי שניים של עדויות על עתה /
 העצורים בישראל התחתון העולם של ב'

 וראובן ליאונטה לוסיאן — המשטרה בידי
 יוז׳י בין סיכסוך פרץ מזרחי, (״הדייג״)

 מעובדיו. ואחד שותפו שהיד. אשרוב, לבין
 בשם אנגלי מיליונר — הסיכסוך רקע

קישון. בורים
 כימי מהנדס ,57 בן אנגלי יהודי קישון,
 של המייסדים אחד בשעתו היה במקצועו,

 למכור נאלץ כך אחר בארץ. וימפי רשת
 של סכומים הפסיד הוא בחברה. חלקו את

 בית- עם שעשה בעסקים ל״י מיליוני
 הוא הקיבוצים. באחד למשקאות החרושת

 בארץ, אחרים מזון במפעלי קשור נשאר
בברי המזון בתעשיית קשור שהוא כשם

 למוצרי מדידויס חברת מבעלי הוא טניה.
 גם נמצאת ובבעלותו בתל־אב^ב, פרי-הדר

 בפרדס־ הישראלית המעבדה בשם חברה
חנה.

 הקלפים. משחק היא קישון של חולשתו
המש טענת לפי קישון, הסתבך כשנה לפני
 עמיאל לריאה, עם קלפים במשחקי טרה,

גדו כסף סכומי הפסיד ואחרים, ואשרוב
 ממנו הוציאו אלה הפסדיו סמך על לים.

 המסתכמים כסף סכומי ואחרים אשרוב
 לרצוח מאיימים כשהם ל״י, אלף 800ב־
 אם גן־שמואל, בקיבוץ הנמצא בנו, את
חובותיו. את יפרע לא

 זה בכסף להתחלק שרצו השותפים בין
בשעתו שיצא אשרוב, כי החשד התעורר

החקירה. כיוון את
 אל המשטרה חוקרי הגיעו כך

 הבנק בחשבון מצאו הם לוי. אורי
 היה לא שלטענתם גדולים, סכומים שלו

 בחדרו מצאו הם למקורם. הסבר לאורי
 עוזי. תת־מקלע כדורי של מחסניות שתי
 שעתה מחשידים, מימצאים מספר עוד היו

להם. ההוכחות במציאת עוסקים
 המשטרה לחוקרי היה כשנדמה עכשיו,

 את שרצח מי על יד לשים הצליחו כי
ההש את להעלות החלו הם אשרוב, אילן

כנו ואותה עצמו אדם אותו שאולי ערות
 הם בראשה, כביכול, עמד, שהוא פיה

 אהוד את קפליצקי, עודד את גם שחיסלו
חוד תשעה לפני שנרצחו ואשתו, אורפלי

 סוחר את גם ואולי בתל־אביב, בביתם שים
 שנתיים לפני שנרצח תנעמי, גואל הסמים
לירושלים. בדרך
 לפי המועמד, שהאיש מפתיע זה היה
 של פשע״ ״מר להיות המשטרה, גירסת

 היחיד הגלוי שהקשר אדם הוא ישראל,
ב נעוץ הפשע עולם עם ,היום עד שלו

 את לעברית שתירגמה היא שאשתו עובדה
״פ הנודע הצרפתי הפורץ של זכרונותיו

הפרפר. — פיון״

 היהודי המיליונר זהו
קישון, בורים הבריטי

 אלף 800 וחבריו אשרוב אילן סחטו ממנו
איתס. קלפים במשחקי שהסתבך אחרי ל״י,

1813 הזה העולם


