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אחרי בישראל. גם ביטוי למצ״א עשויה קובה מלחמת •

 לכל לפנות הבאנה ממשלת !!חליטה שעבר, בחודש הגולים, של פלישת־הנפל
 העשויים אחר, וסעד מדינית תמיכה בבקשת בעולם, השמאליים האירגוניס

 של — יותר רחב מידה בקנה — נוספת התערבות של במקרה לקובה, לעזור
פועלים לאירגוני זו קריאה תופנה היתר, בין שליחיה. או ארצות־הברית

הצעיר. השומר וראשונה בראש בישראל,

במדינה

לליבראלים. גולדמן של קרובה להצטרפות לצפות אין •
 מרכזי תפקיד למסירת הדבר יביא אם רק להצטרף מוכן שהוא הבהיר גולדמן
מדיני. חופש־פעולה בתוספת — שר־החוץ תפקיד כגון — לידיו במדינת
 לשמור עימה וגמור שמנוי לליבראלים מפא-י הבהירה כבר זאת, לעומת

ושר־הבטתון, ראש־הממשלה תפקיד על נוסף עתידה, קואליציה בכל לעצמה,
נולדמן של מינויו אפשרי: פיתרון והעבודה. האוצר שרי־החוץ, תיקי את גם

עם היחסים בשטח או המדיני בשטח כללי תפקיד עם ראש־הממשלה, לסגן
היהדות.

מועד בדחיית רוצים הליבראלים בי לשמועות תאמין אל •
ת. רו חי ב  הבחירות, את להקדים מעוניינים היו הליבראלים הפוכה: האמת ה

בינתיים החודשים. במרוצת יקטן כעת, רוכבים הם עליו הגל, כי חשש מתוך
 במודעות במערכת־הבחירות להתרכז עניינית, בהסברה למעט הליבראלים החליטו
 חדשה״. .דרך כגון כללית, אחת בסיסמה שיסתפקו מצויירים, ובחימר

ממה־לדור־ הקמת הבחירות: לקראת הליבראלים של אחיות תוכניית

פשעים
בדין פתקים

 דוכן על ניצב רצופים ימים שלושה במשך
 אדם בחיפה, המחוזי בבית־המשפט העדים,

 מבין שאיש מאפיר, שיער בעל ושבור רצוץ
 משפטה התברר בו באולם, הנוכחים עשרות

 קינא לא פאנו, עליזה ברצח, הנאשמת של
 שעקבו — העתונים קוראי רבבות גם בו.
 — העד של דבריו אחרי בסקרנות יום יום

עליו. ריחמו
 ידוע, ומתרגם משורר אליעז, רפאל כי
 המביך למצב נקלע אצילית, דמות בעל

 חייב הוא אדם: נקלע אליו ביותר והמבייש
 שלו האהבים הרפתקאות על בפומבי לספר

אשתו. ברצח הנאשמת מאהבתו, עם
 היה יכול לנכדים, סבא שהוא אליעז,

 או וטישטוש, הכחשה של בדרך לבחור
 אולם כלליות. הגדרות של בשפה לדבר
 של פרקליטה נקט בו ההגנה קו נוכח

 שהתכוון — ליפשיץ נפתלי עורך־דין עליזה,
 יודעין בלא שדחף כאיש אליעז את להציג

 אלי־ בחר — שעשתה מה לעשות עליזה את
 המכאיבים פרטיה לכל האמת, את לספר עז

דווקא מוזר. דבר אירע וכאן והצורמים.

א גז ,וגז ״ ג ר! צ מי ש
 מאניפסט הוצאת ליבראליות, נשים תנועת המפלגות), שאר (דוגמת הצעיר
מפורט. מצע במקום שעה, לפי שיבוא, כללי,
 תל■ עירית כראש ישאר נמיר שמרדכי בטחון כל אין •

לפי ישארו, הליבראלים שנים. ארבע של הכהונה גמר עד אביב
 את להפוך כמנה מתוך באופוזיציה, וחלקם העירונית בקואליציה חלקם שעה,

הממ הקואליציה הרכבת בשעת למקח־ומימכר לנושא תל־אביב עירית ראשות
 להקים יכולים המאוחדים שהליבראלים מאחר הבאות. הבחירות אחרי שלתית,

 ראשות את להם להחזיר שידרשו יתכן בעיריה,. והדתיים הימין עם קואליציה
העיר. בהנהלת מפא״י של שיתופה להמשך כמחיר תל-אביב, עירית

בטחונו לממשלה: להצטרפוהו ביחס גולדמן של אחר חשש
 את מידיו שיניח ברגע סופית תתמוטט העולמית הציונית ההסתדרות כי

הנהגתה. רסן
 יימנע והקיבוצים הקבוצות איחוד מחברי ניכר חלק •,

חסידי על־ידי שיתקבל המוצא יהיה זה הקרובות. בבחירות מהצבעה
 מורת־רוחם את זו בצורה יביעו אך מפלגתם, נגד יפעלו שלא לבון, פנחס

הפרשה. מתוצאות

 יגישו בחדרה, ״האמריקאיים־ישראליים״ הנייר מיפעלי •
״מריר האמריקאית החכרה נגד גבוהים לפיצויים תביעה
מן פ ד צ׳ ", אנ ט קו  הנייר מכונות והרכבת המפעל הרחבת את שביצעה ס

 לא החברה כי האמריקאי המשפט בית בפני להוכיח יבקשו חדרה מפעלי בו.
 רב נוק שגרם דבר — כראוי בוצעה לא העבודה וכי בהתחייבויותיה עמדה

לארה״ב. המיפעל פרקליט נשלח כבר לכן בקשר החדרתי. למפעל

 בל״ג שתיערך הישראלי הזמר שבתחרות לכך צפה ו•
 3 הוא הסידורי שמספרו השיר, הראשון כפרס יזכה בעומר,
״העופרים". שבצמד האשה ריכשטאט, אסתר בפי שיושר

 נחשון לפי התברר בראדיו, הושמעו בתחרות המועמדים השירים שעשרת אחרי
הראשון. במקום זה שיר דירג גדול רוב כי המאזינים,

מכבי את הכאה בעונה לאמן בנראה יחזור פוקס אלי •
ה. פ  חיפה. מכבי ידידי חוג מצד זח בכיוון נערכו כבר ראשונים ושים גש חי

 שהפועל לוודאי קרוב לכך. הגורם הוא העונה, הקבוצה, של הירוד מצבה
 קריית־חיים, הפועל כמאמן מיוחד חוזה לפי פוקס אלי את המעסיק חיפה,־

המקומי. למכבי החוזה את למכור מוכן יהיה

 אליעז זכה שלו, השלם גילוי־הלם בשל
 על להערכה מתחסדת, לביקורת מאשר יותר
ליבו. אומץ

ש היה ניכר אחרות?" עם ״היית
 שתי חקירת בעת הסניגור, של שאלותיו

 אלי־ על כמדקרות־חרב פועלות שלו, וערב
 שאלה. כל למשמע כימעט התכווץ הוא עז.

 המגע את הראשונה בפעם קיימתם ״היכן
 נשים עם גם מיני במגע באת ״האם המיני?״

ליפשיץ. שאל אחרות?״
 עליזה עם יחסיו פרשת את גולל אליעז
 עליזה בספרד. הייתי 1958 ״בשנת במלואן.

 כאשר ידיעתי. בלי בירושלים, הפלה ביצעה
 רצוני. נגד — ביחסים המשכנו חזרתי,
 חודשים, ששה למשך חדר שכרה עליזה
 אחר- לזה. תוקף בכל סרבתי עבורי. כמתנה

 להמשיך מוכנה שהיא לי הסבירה היא כך
״נשואים ללא גם ביחסים עמי . .  סיפר .

השאר. בין אליעז
 כאשר נגולה, ביותר רבת־המתח עדותו

 עם יחסיו על אותו לחקור הסניגור ניסה
 במשך ומאהבתו. אשתו מלבד אחרות, נשים

 הסניגוריה עסקה למשפט, שקדמו החודשים
 את למצוא ניסתה היא מדוקדקת. בחקירה

 עם בידידות אי־פעם, שהיו, הנשים כל
 היה לא כמוהו, בוהימה איש לגבי אליעז.

 בילה בחברתן נשים, מספר למצוא קשה
 מקובלת בצורה אחרת, או זו בהזדמנות

ביותר.
שו זה, אחר בזה לאליעז, הגיש ליפשיץ

 שמות רשומים היו עליהם פתקים, של רה
 לא כדי זו בדרך זאת עשה הוא נשים. של

 אותן של במשפחותיהן שערוריות לעורר
 הזדעזע אחד, פתק קיבל כאשר אולם נשים.
ביותר. בולטת בצורה אליעז
 אשה כי ליפשיץ טען כאשר זה היה

 אהבה בשל שנים מספר לפני התאבדה
למשורר. פתק הגיש ליפשיץ לאליעז. נכזבת
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שהת השחקנית של שמה רשום היה עליו
סמסונוב. תמר אבדה:

אשר, ראיתי !!! שקר ״זה החוויר: אליעז
 והכרתי חיי בימי פעמים שלוש אולי זו

 הדבר וכזב שקר שטחית. היתה איתר,
״אדוני . . .
 הודה שנרשמו, השמות אחד לגבי רק

 שנה. 15 לפני קצר, פלירט היה ״זה אליעז;
 זוכר אינני בחיי, אחדים פלירטים לי היו

 זה האם פלירטים? היום אין למי הכל.
פשע?״

שפט מ
המסתור■ החבלן

 צבי עורך־דין טיפם בבוקר, שמונה בשעה
 אל העולות במדרגות כרגיל, ),47( דרזנר
 הוא בתל־אביב. בבית־הכחול אשר משרדו

 מאן המפתח המנעול. בחור המפתח את נעץ
 דרזנר עו״ד נאלץ ברירה, בלית להסתובב.

 הדלת. את פרץ אשר — מסגר להזמין
 לפרקליט, הסביר במנעול,״ טיפל ״מישהו
בתוכו.״ תייל חתיכות ״מצאתי

 שאלמוני הראשונה הפעם זו היתד, לא
מעשי גל דרזנר. של ברכושו לחבל מנסה

 לכן. קודם מספר חודשים החל ר,חבלה
 משרדו את בוקר מדי מוצא היה דרזנר
 באי־ בו מפוזרים תיקים כשעשרות פרוץ,

סור משר,תקין חסרים• אחרים וחפצים סדר
 עקר בדלת, כפול ומנעול בחלונות גים

 תיבת־ את וגנב שלט־העץ את האלמוני
המשרד. של הדאר

 וההתנכלות שנה חצי כמעט עברה כאשר
 לפתור דרזנר החליט פסקה, לא לרכושו

 לילות ארבעה משך בעצמו. הבעייה את
 ציפה אתיו, בחברת החשוך, במשרדו ישב

ל קרוב החמישי, בלילה האלמוני. לחבלן
במדרגות. צעדים השניים שמעו חצות,

ש א ר ־ ת ב ל. מ רז כ ר־ נו צי  הצעדים ב
 של השני מצידה שנעצרו עד וקרבו, הלכו

 את האחים שני פתחו רגע אותו הדלת.
 צעקו ״עצור!״ החוצה. זינקו לרווחה, הדלת
 בורח והחל לאחוריו שניתר האלמוני, לעבר

המדרגות. במורד
 במנוסת־ ופתח לרחוב הגיע הנימלט האדם
 נתקל מטרים, עשרות כמה לאחר אימים.

 ארצה. מלוא־קומתו השתטח מיים, בשלולית
 והלם הרודפים אחד השיגו רגע באותו
 מגדר עקר אותו ברזל, בצינור בראשו
 את אספה במקום שעברה ניידת סמוכה.

 המשטרה לתחנת אותם והעבירה השלושה
הקרובה.
 האלמוני את דרזנר זיהה המשטרה בתחנת

 ״אני לשעבר. לקוחו ),40( אינזל כיעקב
 אלי בא ״הוא לשוטרים. אמר אותו,״ מכיר
 מאחר דירתו הריסת את שאמנע וביקש פעם
 לחברת רכושו את והוריש מת הבית ובעל

 המיגרש. את לפנות שעמדה היישוב, הכשרת
 והוא החברה, עם פשרה בשבילו השגתי

 טען אחר־כך פיצויים. לירות 5000 קיבל
 ודפקתי מהחברה כסף כביכול, שקיבלתי,

 בי.״ להתנקם ניסה הוא זה בגלל אולי אותו.
 לגמרי. שונה היתד, אינזל של גירסתו

 לשוטרים, הסביר איתו,״ עניין כל לי ״אין
 את למכור ורציתי ביד־אליהו כעת גר ״אני

 הלכתי ולכן התחרטתי היום אבל הדירה.
 שגר שלי, הדירות למתווך פתק להשאיר
 דרזנר. של משרדו שוכן בה קומה באותה

 פיתאום עלי התנפלו הדלת, על־יד כשעברתי
ברחתי.״ ולכן —

 מאשר יותר פשוט דבר היה לא לכאורה
 שהושארו האצבעות טביעת את לקחת

 אך אינזל. של לאלו להשוותן הפורץ על־ידי
 הובא אליו רובין, מאכס השלום שופט בפני
 הוצגו לא התפרצות, נסיון באשמת אינזל

אלה. הוכחות
 נקבל אם ״גם בפסק־דינו: השופט קבע

 הרי שהן, כמות התביעה, של עדויותיה את
 ניסה שהנאשם וכלל כלל הוכיחה לא

 טביעות־ לקחה שהמשטרה שמענו לפרוץ.
 — ברמז גם ולו — הוזכר לא אך אצבעות,

 ולא מאחר הנאשם. של לאלה זהות שהיו
 שנתפס, לפני שקרה למה הנאשם נקשר

 ואני פרשיות מאותן לנתקו ההכרח מן הרי
אשמה.״ מכל אותו מזכה

וחיפזון חטא
פר כשמכונית בערב, עשר היתד, השעה

 בתל־אביב. בן־יהודה, ברחוב עצרה טית
בית לעבר ופסע ירד נוגה, אריה נהגה,
 ארנקו, את להוציא ביקש הוא הסמוך. ד,קפה

 אלמוני: צעיר אליו פנה כשלפתע
קריצת־ אגב שאלו, משהו?״ רוצה ״אתה

עיו•
 בבקשה,״ גלידה, מנה רוצה אני ״כן,

)21 בפנווד (המשך

1253 חזח חעולם


