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 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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השחיתות. בביצת הפורענות זרע •
נתניה ,2122 ת.ד. שגיב, יצהק
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תל־אביב ,36738 ת.ד. חנה,
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המשולם המיבחן
עבו, סלומון ש? פרקליטו

כפול, רצח באשמת הכלוא
 מיבהן לו לאפשר גלחס

חפותו להוכחת משולב,
ה בית־המישפט גזר מאז שנים חמש

 )33( עבו סלומון על בתל־אביב מחוזי
 של הכפול הרצח ביצוע על מאסר־עולם,

 מיז- שנדטוב עזרא העולם־התחתון מלך
 לזעוק האסיר מוסיף ושומר־ראשו׳ רחי
מפשע. חף הוא כי

המ בית־המישפט הוסיף שעבר בחודש
 עבו לסלומון מאסר עונש בתל-אביב חוזי

 בכלא. שביצע המרד על שנים, שבע בן
 כדי התמרד הוא עבו, של דבריו לפי

 בית־המישפט של תשומת־ליבם את לעורר
חוזר. למישפט להביא וכדי והציבור,
 שרדפו חיילים על־ידי נתפס עבו סלומון

 זירת בסביבת ,6—7.4.70ה־ בליל אחריו
 עם פגישה לו שהיתר, טען הוא הרצח.
 כך ומשום בתל-אביב, גת במלון אשתו

 שמניעי ציין בית־המישפט במקום. היה
 חשדות שהועלו הגם הובררו, לא הרצח

שונים.
בעיתונות, רב בפירסום זכתה הפרשה

עבו של אמו
רצח! לא הוא

הצר המאפיה כאיש צוייר עבו וסלומון
 היה (אז 1956 בשנת לארץ שעלה פתית

 על להשתלט חבריו, עם וניסה, )13 בן
 העולם- אנשי שניהלו הפורחים העסקים
ה באחד בתל־אביב. הוותיקים התחתון
 את לגמור ביקש שעבו ׳נאמר, סיפורים

 צעירה בגלל מיזרחי עזרא עם החשבונות
 ומלך מצרפת, הביא שאותה בלונדית

 חסותו תחת אותה לקח העולם־התחתון
 גרם זה ודבר לצרפת, חזרה היא והצילה.
חשבונות. לחיסול

 ועבו מעורפל, נשאר לרצח המניע אך
 הוא שנים. לשש קרוב כבר בכלא מבלה

 עם מפשע!״ חף ״אני לזעוק חדל לא
 התגרשה אישתו חבריו, אותו שכחו הזמן
 אנשים שני ורק שוב, והתחתנה ממנו

 שהוא ולהאמין למענו להילחם ממשיכים
רצה. לא

 היא מאלה, אחד משודכת. חקירה
פרק הוא והאחר עבו, סלומון של אימו
 לי- צבי עורך־הדין המישפט, מימי ליטו

 פעמים מיספר כבר פנה לידסקי דסקי.
 את להעמיד וביקש לשר־המישפטים,

 באמצעות משולבת, לבדיקה אסיר־העולם
ו זריקודאמת (מכונת־האמת), הפוליגרף
 מהם שאחד חברי־כנסת, שני היפנוזה.
ו השר אל הם גם פנו ידוע, עורך־דין

 מיש- זה. במיבחן עבו את להעמיד ביקשו
 ל- מקום אין כי השיב רד־המישפטים

הבק לעצם התייחס ולא חוזר, מישפט
 הוא התיקווה. את איבד לא לידסקי שה.
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