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קליין גיזלה והקרכן לוי גיאורג לרצח כנסיון חשוד
ל״יז 40 הססרח:

ה למכוניות באורותיה לימעמה הכביש,
 בלמים חריקת נשמעה לפתע ממולה. באות

 כמעט הכביש, לימין סטתה המכונית צורמת,
 אפילה. בדמות פגעה בסטייתה והתהפכה.

 על העלה לעזרה, חש צ׳ניקוב, משה הנהג,
 העבירה הפצועה, הגערה את המכונית
ב המרכזי לבית־החולים בכאביה מתפתלת

עפולה.
נפ הנערה כי שאם התברר בבית־החולים

 הנהג לחייה. סכנה נשקפה לא קשה, צעה
 על הודיע בית־החולים, את עזב המחומם
 בערבות. שוחרר הקרובה, במשטרה המקרה
 הפצועה גם עזבה חודשים שלושה כעבור

 רפואי כשמימצא בית־החולים, את 22ה־ בת
היר באגן שבר המקרה: פרטי את מאשר
 הנפגעת יכולת את בסכנה המעמיד כיים,
בעתיד. ללדת
 גם היה כזה מדכא רפואי מימצא עם
 מאליו: מובן בית־החולים, לאחר הבא, הצעד
 לתשלום משפטית ותביעה לעורך־דין, פנייה
 ללדת, היכולת ואבדן סבל מכאוב, על פיצוי
לירות. אלף 15 בסך

 ערב אותו מאז לתעודה. כניגוד
 הובאה שבועיים לפני חודשים. כמה עברו

 אם אך בית־המשפס. בפני לבירור התביעה
 קמעה, להגליד פציעה אותה יסודי הספיקו

 הרבה קשים יסורים הנערה עתה סבלה הרי
לגמרי. אחרים יותר,
 כי שקבע הרפואי, המימצא למרות כי
 וללדת, להריון להיכנס סיכוי לנפגעת אין

ה הגיעה לאיש, נישאה שטרם ולמרות
 החיצונית כשצורתה לבית־המשפס צעירה
 הסכימה זה במצב בהריון. היא כי מעידה

 בתשלום הסתפקה תביעתה, סכום את להוריד
בלבד. לירות 6000

שעים פ
ם ת טל ד דרגו מ ה

 במדרגות, שירדו המבוגרים והאשה הגבר
 תשומת״לב. משכו לא הים, שפת לכיוון
 רגילים מחלול שכונת של הצריפים דיירי
שבת. בערב לחוף היורדים לזוגות כבד

 התנהגו המדרגות, בתחילת כבר אולם
 להתחבק במקום מוזרה. בצורה השניים

 הזוג פתח האחרים, הזוגות ככל ולהתנשק,
 האשה, על התנפל הגבר קולנית. במריבה
 שהיכה אחרי המדרכה, על אותה השכיב
 הפסיק לא שהתעלפה, אחרי גם בידו. אותה
 כעבור לבסוף, מהלומותיו. את להניח הגבר
 טבעת את מאצבעה הוריד אחדות, דקות

 החזיקה בו ארנקה את נטל היקרה, היהלום
המקום. מן והסתלק ל״י, 40 כספר* כל את

 להתרחץ שהשכים צעיר, נער מצא למחרת
 שלולית בתוך מוטלת קליין ניזלה את בים,

 שהוזעקה המשטרה המדרגות. על דם־קרוש
 האלמוני, הפושע את לחפש החלה למקום,
מזויין. שוד ובביצוע לרצח בנסיון כנאשם
נס אחדות שעות תוך גכרים. על רק

 קליין, גיזלה שחזרה אחרי התעלומה. תרה
 סיפרה להכרתה, מתל־אביב, רוכלח״עוגות 47

 ״הלכתי לה: שקרה מה המשטרה לחוקרי
 היכה הוא לוי. גיאורגי ידידי עם לטייל
והטבעת.״ הארנק את ממני ושדד אותי

 בקפה לוי גיאורגי נעצר במוצאי־שבת
 רוצים מה מבין לא ״אני בתל־אביב. רומא
 טען זה,״ למקרה קשר שום לי אין ממני,

 זוהר, דב ישראל השלום שופט באוזני
מעצר. פקודת להוצאת בפניו כשהובא
 היו בהם ונס־ציונח, רומא הקפה בבתי

 ושבאחד קבועים, אורחים •וגיאורגי דזלה
 אחדים, חודשים קליין גיאורגי עבד מהם

 תמהונם: את הקבועים המבקרים הביעו
מעולם אך במקצת, מוזר אמנם היה ״קליין

 למעשה מסוגל שהוא לעצמנו תיארנו לא
•,כזד . . .

ה הצטייר השניים, של מכריהם מדברי
 האחרון המרד פליטי של הרגיל האנושי ספור

 הראשון, מבעלה גרושה גיזלה, בהונגריה:
 וחסרת־ גלמודה כשנה. לפני לישראל הגיעה

 כעוזרת־ סרנסתה את גיזלה מצאה קרובים,
 בתל־אביב, הרופאים אחד של בביתו בית,

ה משהחליט אך החלוצות. בבית התגוררה
 כי לו, היה שנדמה מאחר לפטרה, רופא
 גברים,* על רק היום כל מדברת ״היא

עוגות. כרוכלת להתפרנס גיזלה החלה
ה גיאורגי, את לקריאה. משקפיים

 בקפה גיזלה הכירה שנים, 11ב־ ממנה צעיר
 המרד אחרי לישראל עלה קליין גם רומא.

 שאשתו בתל־אביב לידידיו סיפר ההונגרי,
 לעבודה חבריו אולם המרד. בעת נרצחה
 קליין היה לפעם מפעם כי השבוע, סיפרו
 כשמצידה מהונגריה, ארוכים מכתבים מקבל
אשתו. של שמה רשום המעטפה של השני

 נפרדו הם מהרה. עד התידדו וקליין גיזלה
ב לעבודה קליין כשיצא אחדים, לחודשים

 בראשו נפצע שם בתמנע. הנחושת מכרות
 אחוז חמישים איבד מסוכנת, בתאונת־עבודה

 אחרי חזר אליה בתל־אביב, מכושר־עבודתו.
 התברר בבית־חולים, קצרה תקופה ששכב
 ל־ לו גורמת בראשו הפגיעה כי לקליין

 בידו ולשיתוק־פתע תכופות התקפות״עצבים
 ללמוד החל הלאומי הביטוח בעזרת וברגלו.
 ממנה פוטר אך נס־ציונח, במסעדת מקצוע

במעילות. כשגחשד חודשים, אחרי
 גי־ שכבה בתל־אביב הדסה בבית־החולים

 המכות מן ונפוחה בתחבושות עטופה זלה,
 קנאה,* מתוך לי הרביץ ״הוא שקיבלה:

 הרצח לנסיון גירסתה על בעקשנות חזרה
 לי, מרביץ הוא למה אותו ״שאלתי והשוד.

* מקנא אני אמר: והוא .. ך. ב
 ״אץ להתעקש: קליין המשיך במשטרה

 היה יכול שלא מה לעניו•״ קשר שום לי
 שמשקפיו העובדה היתה להסביר, החשוד
 מרכיב היה ״הוא הדם. שלולית ליד נמצאו

 במסעדת מעבידו סיפר שקרא,״ בעת משקפים
נס-ציונה.

תזכיר
שבר שוד ו

 העולם התריע שנגדו הרדיו, שבועון
 הבלתי־ הבסאונים רוב עם יחד 0062( הזח

 סדר- על רשמית השבוע עלה בארץ, תלויים
 סיעות־המעוטים כשכל הממש,ה, של יומה

 להיות המתעתד השבועון, רשמית. לו התנגדו
 חשבון על מפא״י, של כפוי שופר־תעמולה
 של ההעלאה כל את ושיבלע משלם־המסים,

 יעלה בעלי־המקלטים, על שהוטלה ל״י 2
 כבר השבוע לשנה. ל*י אלף כ־ססד רשמית

 דפוס עם חוזה המפא״יי שרות־השידור חתם
 חילופי . . . השבועון להדפסת מפא״יי
 שניבא כפי גמל־חיפה. במשטרת חלו גברא
 הב־ רשת חקירת תוך ),1055( הזה העולם

 הועבר הנמל, במשטרת שנתגלתה רחות־הענק
 לקורס הנפה, מפקד ביטר, שלמה סמ״מ

 שנפתח משטרת־ישראל, של הבכירים הקצינים
 אנגלש־ היהלומים סוחרי . . . השבוע

 הנגב, יהלומי חברת בעלי ואורנשטיין, טיין
 שסירבו מפני הבורסה, מן השבוע סולקו
 שחברת אחרי לנושיהם, החובות את לשלם

השוד נזקי את מלשלם נמנעה הביטוח
ה המוזרות העובדות לאור אצלם. שאירע

חזח העולם חוקרי אשר בשוד, קשורות
חקירתם בדו״ח לראשונה עליהן הצביעו

בכלל להכיר חברת־הביטוח מסרבת היסודית,
שוד. שהיה
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