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ן י א ו ו ח ח ו

 שהתגוררה עזת׳ מיכל בשם ראלית בשם אחר ישראלי לתורכיה נסע דופילד, ג׳ורג׳ כנראה היה זה לם
 בפאריס. בכספו קנה לביא חלוואני. מרדכי בסופו שהעביר אמריקאי, אזרח

 איכות כי התברר כאשר למחרת, הירד וחצי קילוגרם קלדרון של ליש־ מפאריס ההרואין את דבר של
מכירתו את מאפשרת אינה הסם עצמו עבור קנה וחלווואני אין. ראל.

למ לביא הציע אירופה, בשוקי נוספת. זהה כמו טילפן 1981 נובמבר בתחילת
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ט אותו שיבח אבל אגרסיבי, אותו

 אפילו לביא. ניסים של מישפט
חסוי. נותר נגדו כתב־האישום

יש אזרח נשאר שקלדרון מאחר
 את מדינת־ישראל ביקשה ראלי,

 ולפני מארצות־הברית, הסגרתו
 מנמל־ה־ הוסגר. אחדים חודשים
 הסניגור ליווה בן־גוריון תעופה

 אולם הכדורגלן. את לידסקי צבי
 הראשונות מהחקירות באחת מיד

 כי אמר קלדרון, ר1נש במישטרה
 והודה העניין, כל על מצטער הוא

באשמה.
מ היתה בבית־המישפט השבוע

 גולד־ רחל התובעת של לאכתה
 רזה הנאשם, מאוד. קלה שמיט

 בכל והודה רגליו על קם וחיוור,
 אבך אריה השופט לפני ההאשמות

 מילת אפילו מסר לא הוא ארי.
 אשר את עשה מדוע אחת הסבר
להסתבכו המניעים היו ומה עשה,

תו.
הס העלה העונש הקלת לשם

 כוכבי של מרשים מיצעד ניגור
 שפיג־ הישראלי. בכדורגל העבר

 כל סיפרו ושווייצר פייגנבוים לר,
 קלדרון של שבחיו את בתורו אחד

מו היה לא מהם לאיש ככדורגלן.
לפ הספורט איש הגיע כיצד שג

 ספסל־ על ישב עצמו קלדרון שע.
נבוך. חיוך פניו כשעל הנאשמים,
 כי לשופט להוכיח ניסה הסניגור

 ההברחה בפרשת קלדרון של חלקו
עונ את להשוות יש וכי קטן, היה
בע היה שהוא לביא, של לזה שו
 לחמש עידון העיקרי, העבריין צם

 התובעת אך בלבד. מאסר שנות
 כי והסבירה בתוקף, לכך התנגדה

 היה לביא של שהמישפט כיוון
חל להביא אפשרות כל אין חסוי,

ה בית־המישפט לפני ממנו קים
 לגלות הסניגור רוצה אם נוכחי.

 צו את לבטל עליו הקלפים, את
 על ייגזר העונש הקיים. האיסור
 כאשר החודש, בתחילת קלדרון
 מיש־ מעל האיפול יוסר אם יתברר

■1 אדץ אילנה לביא. של פטו

 נתן לא ואיש אותו, אהבו כולם בעבר. הצלחותיו את
 לסחור שהחל המוצלח בכדורגלן שחל לשינוי הסבר

להעיד. ובאו חסד־נעורים לו זכרו כולם אבל בהירואין.

 בישראל היקרה הסחורה את •כור
ליש הזר לביא הסכים. וקלדרון

הבטי סדרי את לוודא כדי ראל,
 והודיע בארץ. בנמל־התעופה חות
לקלדרון. בטלפון כך על

 בדפנות הטמינו ההירואין את
 אשר לדופילד, אותה ומסרו מיזוודה

המיזוודה. עם לישראל יצא
ל דופליד הגיע בנובמבר 24ב־

 הסמים. מיזוודת עם ונתפס ישראל
ה התגלגלו כיצד מאז, קרה מה

 עם יחד לדין הועמד מי עניינים,
 דופילד של גורלו היה מה לביא,

ה תעלומות, נשארו אלה כל —
למ כדי כמוסים. כסודות נשמרות

 השופט אסר אדם, בחיי פגיעה נוע
ה־ מתיק פירסום כל מלול אברהם

 כוכבי־העבר עומדים מסביבו כאשר לשוטר,לה בבו ׳ד
אי־ ועיתונאי־ספורט. מאמנים הכדורגל, של

הארץ. את עזב לולא גורלו היה שונה מה לחשוב שלא היה אפשר

מ והזעיק לארצות־הברית, קלדרון
 קנה הוא לפאריס. דופילד את שם

 נתן אז כרטיס־הטיסה. את עבורו
 וחצי 23 של סכום ללביא קלדרון

 הסמים, קניית למימון דולר אלף
 לתורכיה. הכסף עם נסע ולביא

לביא עם בפאריס. נשאר קלדרון

 הסם את להוציא חששו השניים
 כך ולשם לצרפת. מתורכיה בעצמם
נו ישראלים שני אליהם נשלחו
 12ב־ כבלדרים. ששימשו ספים,

 של לחדרו ההרואין הגיע בנובמפר
הע והוא בפאריס. במלון קלדרון

יש־ של לדירתה מיד הסם את ביר

 את שיבחעופיגלר
כ קלדרון

ב הצלחותיו את הזכיר כדורגלן,
בנבחרת. יחדיו שיחקו הם עבר.

השמע - קלדרון
והזכירו בשיבחו סיפרו חבריו כאשר בבושת־פנים חייך

 ׳1 צנום היה
הוא חיוור.
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