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 לא וגם — הזכות לו אין להתרגז, כים
לוחם. עיתון בהוצאת לעסוק — היכולת

כול — התרגזנו האחרונים בשבועיים
 סלומון אסיר־העולם בפרשת הגילויים נו•

כך על כתבנו מכלינו. אותנו הוציאו אבו

לידסקי: כותב
 במישטרה דנוך ישראל של הודעתו

הר אחרי אבו סלומון בתפיסת חלקו (על
 והועתקה הפרקליטות, בתיק היתד, צח)

לנא נראתה זו הודעה הסניגוריה. על־ידי
מפ כהודעה ולי הקרובים לחבריו שם,

וקשה. עויינת לילה,
ך מספר זו בהודעה  לפני הוזהר כי תו
 תאריך לפני שבועיים (כלומר, כשבועיים

 שאת אנשים, על־ידי ההודעה) מסירת
 וחבריו (הנאשם) סמי כי זוכר, אינו שמם

שפנ בחורה בשל אותו לרצוח מתכוונים
 להד רצו וחבריו וסמי מאחר לעזרתו, תה

לזנות. רידה
ך  לעזרה פנתה הבחורה כי מספר מו
 עליה שמר והוא שם־טוב, עזרא למנוח

ך סיפר ואף תו העניין. על ל
ך  שהיה אלים סיכםוך על מספר גם תו

 — שם־טוב עזרא המנוח לו סיפר כך —
הבחו בשל בחורים וארבעה שם־טוב בין
 ליד הבחורים המתינו המנוח, לדברי רה.

 אותה ליווה עזרא וכאשר הבחורה, דירת
 שאם עליו איימו הם דירתה. ליד בו פגשו

 ירצחו הבחורה בעניין להתערב יפסיק לא
אותו.
 בידי אקדחים שהיו גם לו סיפר הוא

 ביניהם, היה (הנאשם) סמי וכי הבחורים,
 מכות לסמי עזרא נתן הוויכוח כדי ותוך

בפרצוף.
ך  וחבריו שסמי שמע כי הוסיף אף תו

מצרפת. גנגסטרים הם
ך  ב־ במישטרה הודעתו את מסר תו
בלילה. 1.30 בשעה ,7.4.70

 לבית דומה אליו רגיל שאתה עיתון
 רהיט, כל עומד היכן יודע אתה מוכר.

 להסתובב יכול אתה חפץ. כל טמון היכן
 מעניקה זו ידיעה עצומות. בעיניים גם בו
ביטחון. של הרגשה לך

 מוכר עיתון לידיך נוטל אתה כאשר
 היכן .יודע אתה — שבועי או יומי —

 היכן עליך, האהובים המדורים מצויים
 היכן ראשון, לקראו רגיל שאתה המדור

 לאחר רק אליהם פונה שאתה המדורים
 אינטימית הכרה לא. ביכלל ואולי מכן,

 ומוכר, ישן לידיד העיתון את הופכת זו
 שקשה ידוע שלך. מחיי־השיגרה חלק

 היומי, העיתון את להחליף למשל, מאוד,
 ארוחת־הבוקר, בשעת לקראו רגיל שאתה

השבו את להחליף קשה יותר הרבה ועוד
עון.

המדו סדר את לשנות רצוי זה אין לכן
 אנחנו זה בשבוע החל אך בשבועון. רים

כזה• נסיון עושים
 המדורים בסדר הטמון הפנימי ההגיון
 מצוי שאינו למי ברור אינו הזה בהעולס
 יש אך המערכת. של הטכניות בבעיות

 שאין העובדה מן נובע הוא כזה. הגיון
וב בעת כולו תזה העולם את מדפיסים

מחיי שלנו שיטות־ההדפסה אחת. עונה
חלקים־חלקים. הדפסתו את בות

 שהחלק כך ההדפסה אורגנה כה עד
 — שלו האמצע — העיתון של הפנימי
ה החלק בו רוכז כן ועל אחרון, הודפס

האח ברגעים שהושלם ביותר, אקטואלי
 שיש החלטנו מכבר זה אולם ממש. רונים

 שדווקא לכך גרם הוא כי זה. סדר לשנות
מוק היו הגליון של הראשונים העמודים

שה בעוד בוערים, הפחות לדברים דשים
 בעמוד רק הופיעו ממש הבוערים נושאים

והלאה. 30
 עם העיתון, שגדל ככל גדלה זו צרה
 המבקשים מפרסמים של המודעות ריבוי

 הציבור אל •זה .שבועון באמצעות לפנות
 שהוכיחו כפי — בארץ ביותר האיכותי
ב ציבורי־הקוראים על המדעיים הסקרים

ארץ.
 להכניס, באים אנחנו זה בגליון החל
 ואנו בסדר־המדורים, שינוי נסיוני, באופן

ש עד בסבלנות להיאזר אותך מבקשים
להק היא הכוונה החדש. לסדר תתרגל

 (והאחרונים) הראשונים העמודים את דיש
ב ביותר. האקטואלי לחומר הגליון של

הת תשקיף, המדור יופיעו אלה עמודים
האקטוא והכתבות במדינה המדור חלת
ביותר. ליות

 יתרגל שבועות כמה שתוך מקווה אני
 עימנו ויסכים זה, לסדר ציבור־הקוראים

מקודמו. טוג שהוא

 הכושר
להתרגז

 במדינה הבכירים העסקנים אחד
 איך בכם. מקנא ״אני :השבוע לי אמר
 שקורה ממה להזדעזע עוד יכולים אתם

ז״ האלה השנים כל אחרי במדינה,
צרי- כאשר להתרגז, מסוגל שאינו מי

ך בין העויינות הזה (העולם האחרון בגליון אחת כתבה  והב־ לסמי וחבריו תו
גם ידענו ולי. לנאשם ברורה היתר■ ריו ושוב, שוב זו לפרשה נחזור ועוד ),2292

״)81"־׳קתו

לידסקי שהבין האוגדן
מפשע. בחפותו מאודי בכל ,האמנתי

 לדין שיועמדו ועד תום, עד שתתברר עד
 ברגע הנראים למעשים האחראים ויורשעו

זכויות־האדם. נגד כפשעים זה
סלו על שהגן עורך־הדין לידסקי, צבי

 כמה על נמרצות מחה במישפט, אבו מון
ו הראשונה, בכתבתנו שהופיעו פסוקים

 בפעילותו ספק להטיל לדעתו, בהם שהיה
 לאי- בעיקר נגעו הדברים המיקצועית.

ך ישראל של הזמנתו  במישפט, לעדות תו
לכ התחייב לידסקי כי המישפחה ולטענת

מיבחני־אמת. על ספר תוב
 ולהעמיד עליהם להגיב ממנו ביקשתי

 מנקודת־השקפתו דיוקם, על הדברים את
דב ולהלן הסניגוריה, את שניהל מי של

ריו:

ך כי  עזרא המנוח, של הטוב חברו היה תו
ך כי בוודאות ידענו שם־טוב.  יהיה תו

לנאשם. עויין עד
 אמר המחוזי בבית־המישפט בעדותו
 עזרא של שמו את הכרתי ״אני הנאשם:
ש לי, סיפר שמישהו נכון לא שם־טוב.

 אולגה את שלח אחר מישהו או עזרא
, לחדל.״

מסוכ שהייתי נכון ״לא :אחר ובמקום
 לא הספרדיה. הבחורה בגלל עזרא עם סך

הכרתיו.״
 הזמינה לא עיסה השמורות מסיבות

ך ישראל את התביעה  אנחנו להעיד. תו
 זה, עד להזמין צריכים היינו שלא בוודאי
אשר מובהק, לעד־תביעה הופך שהיה

: ס ר ד ־ ס ר ו ד מ ה

58 ממאדים איש
33 אנשים
27 כעולם אנשים
10 והשקל אתה
38 בלונים
5 כמדינה
20 הורוסקופ
68 הזה העולם היה זה
23 ושב עובר חשבון
39 אישי יומן
51 שידורים מדריך
74 אומרים הם מה
13 מכתבים
34 למסיבה ממסיבה
66 נייר של נמר
25 קטן עולם
18 פורום
52 קולנוע
45 השבוע ראיון
71 המרחלת רחל
48 שידור
13 תשבץ
4 תשקיך

 הנאשם נגד להעיד מאודו בכל מנסה היה
 (סיכסוך האפשרי המניע ועל הרקע על
שם־טוב). עזרא והמנוח סמי בין

 ישראל את מזמינה ההגנה היתה אילו
ך  המישגה נעשה היה מטעמה, כעד תו

 משרתת היתה והסניגוריה ביותר, החמור
 על- גם התביעה, של העליון האינטרס את
 על-ידי וגם הנאשם של פניו השחרת ידי

 שם־טוב. של ברציחתו עניין כבעל הצגתו
ב לחקור יכולה הסניגוריה שאין גם מה

 שלה. העד את נגדית חקירה
הר מניע כי קבע המחוזי בית״המישפט י

 בית־המישפט גם קבע וכך הוכח, לא צח
 לאבו היה שלא טענתי לפי וזאת העליון,

מניע.
:המשולש״ ל״מיבחן אשר

 לשרי״המישפטים רבות פעמים פניתי
 בדרישה לממשלה, המישפטיים וליועצים

 (פוליג־ כזה משולש מיבחן לאבו לערוך
בהיפנוזה). חקירה + זריקת־אמת + ראף

 על ספר לכתוב עצמי על קיבלתי לא
 חזה, תעולס בכתבת שנאמר כפי זה, נושא
 בארצות־ מישפטי חומר לאסוף אלא

 אז נסעתי .1975ב־ עשיתי, וכך הברית.
ה את מסרתי כך ואחר לארצות־הברית

באוגדן. וקיבצתיו לתירגום, חומר
ל המישפטי ליועץ אחד עותק מסרתי
 אחד ועותק אבו לסלומון עותק ממשלה,

 שקיבל ברק, אהרון הפרוס׳ בידי. נשאר
 :השיחות באחת לי אמר מידי, החומר את
גדולה.״ עבודה ״זו

 עד מאמין ואני מאודי, בכל האמנתי
ו אבו, סלומון של בחפותו־מפשע היום,

 החומר, לאיסוף לאמריקה נסעתי כאשר
 שכר־ אקבל שלא ולמישפחה לו אמרתי
 הכרוך הזמן ואובדן הנסיעה עבור טירחה

ההוצאות. את רק אלא בכך,
בהוצ לחסוך ידי לאל אשר כל עשיתי

ידידים. אצל באמריקה והתארחתי אות׳
 שכר- כל הנסיעה עבור לי שילמו לא

 דולאר, 25,000 לי שילמו ולא טירחה,
 הו־ לי שולמו הזה. בהעולם שכתוב כפי

 תירגומי והוצאות בפועל׳ צאות־הנסיעה
 לתירגום שנמסרו והספרים חוות״הדעת

בתל־אביב. למישרד־תירגומים
במ אבו כלפי התחייבותי את מילאתי

 ובו לידיכם, שהעברתי והאוגדן לואה׳
לכך. ראייה הוא המומחים, של חוות־הדעת

 שהבטיח לידסקי, של דבריו כאן עד
מח שיעיין אחרי הקרובים, בימים להגיב

 הדו״ח פרשת על .גם החומר, בכל דש
 ב־ הוצג שלא המישטרה של הבאליסטי

 אותו של העתק לי העביר הוא מישפט•
 פירות נאספו שבו גדוש*חומר, אוגדן

ה היעילות, לגבי בארצות״הברית חקירתו
 מיבח־ של המישפטית והקבילות טכניקה

 בזריקות- בהיפנוזה בגלאי־שקר, נים
אמת.
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