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 משתעל ביקש בה, שלקה מהתקררות
עי בארבע בולטנו עם לדבר וחיוור,

 את המישטרה חוקרי איפשרו ניים,
 לצותת שכחו לא גם אבל הדבר,

 עצמו. בעד השיחה.דיבר תוכן לשיחה.
 את גם המישטרה עצרה לכשהסתיימה,

בולטנו.
 סוף, סוף מנצ׳יו התאושש עתה

 עורך־הדין את סניגור, לו להזמין ביקש
 שלפניו, מה ראה הגיע, זה לידסקי. צבי
 פנה שעות ותוך עיקבותיו על חזר

 רפואי מיסמך כשבידו לבית־המישפט,
להסתכ העצור שליחת את המצדיק

לות.

 הנדסה ללמוד עבר הצבא, חיי על
 נפל ,27 בגיל ואז, ותעשייתית אזרחית

 יהודיה בצעירה התאהב הוא בחייו. דבר
 נישאו הם לאישה. לשאתה וביקש

 ביקשו הוריה אך אזרחיים, בנשואין
שיתגייר.

 רומניה, של הראשי לרב פנה הוא
 להימנע לשדלו ניסה וזה רוזן, הרב

 זה יהודי .להיות הרב: אמר מכך.
 ושאל נבהל לא מנצ׳יו קשה!" מיקצוע

 הרב פעם?״ התאהבת .האם הרב: את
 רופאים (.שני התגייר ומנצ׳יו שוכנע
שלי!״) העורלה את שיפצו

את נושא כשהוא שנים, שש כעבור

 מילק הידיד ^
( • 0קט<8ריס3 ע

 מנצ׳יו הסתבך זה רקע שעל יתכן ^
 רבתי, בהגזמה להגדיר, שניתן במה
 שאמנם ייתכן תעשייתי. בריגול
 ומיסמכים מידע בגניבת יואשם

 ובמגע מעביד להונות בניסיון ממעביד,
 מה שכל נראה למעשה אך זר, סוכן עם

 פרוספקטים לקבל היה עשה שמנצ׳יו
 לא־סודי נושא על לא־סודיים
 עשה, הוא זה את וגם עליו, מהממונה

הנפשי: מצבו בגלל רק לוודאי, קרוב
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 מנצ׳יו לבקשה, נעתר השופט
 ואם אברבנאל. לבית־החולים הועבר

 מסויימת, הקלה חש כבר עכשיו כי
 האחים, של הטוב טיפולם בעיקבות

 קיצן. אל צרותיו הגיעו לא עדיין
 בחברת־ טכנאית מישל, רבקה אשתו,
 בו והחליטה לביקור, הגיעה בנייה,

ממנו. להתגרש מבקשת היא כי במקום,
 עמד מנצ׳יו כאשר אותה, מנע לא זה

 15 בתום שעבר, בשבוע להשתחרר,
 על למענו ולחתום להיעתר מעצרו, ימי

שקל. מיליון חצי של ערבות

4
 הרופא

שיפוץ עשה
 הממתין מנצ׳יו, הגיע יצד ^
 אולי שהגיע? לאן למישפטו, עתה ^

 כאשר בכך. אשמה שלו הביוגראפיה
 בבירת הקאתוליים להוריו נולד הוא

כקונס־ הוטבל הוא בוקרסט, רומניה,
מנצ׳יו. איג׳ניו לוקרציו טנציו

טייס־ ,מאביו התייתם 13 בגיל
 ב־ הגרמנים בשירות שנפל הקרב,

במילחמת־ נלחמה (רומניה סטלינגרד
יתום־ בהיותו הגרמנים). לצד העולם

־  ואחרי צבאית לפנימיה נשלח מילחמה י
 באקדמיה לימודיו את סיים המילחמה

 כיום הם המחזור מן חברי הימית(.רוב
גנרלים!״)
האזרחיים החיים את העדיף מנצ׳יו

 לגרים, כמקובל שלו, החדש השם
 אשתו עם לעלות החליט הוא אברהם,

ארצה. מיכאלה, ובתם,
 לעבוד להתחיל החליט גם עתה

 תל־אביב בעיריית קודם ברצינות,
 ומשנמאסה ותיעול) ביוב (כטכנאי

 שם (.למדתי בעירייה העבודה עליו
 לעבודה להתקבל הצליח תה!״) לשתות
 כבישים בתיכנון תחילה בתה׳ל,

 המורדות מדידת הראשונה: (משימתו
 ואחר אשדוד) תל־אביב בכביש

 חזק אני לבנייה(.בזה כמעריך־כמויות
 אסיה־אפריקה, במחלקת מאוד!״)
 גאנה, לניגריה, בפרוייקטים שעסקה

חוף־השנהב.
 שיטות על השגות העלה כאשר
 מספיק. .זה לדבריו: לו, העירו העבודה,
 נרתע, לא מנצ׳יו טיפשים.״ הכושים

 של תשומת־ליבם את מסב החל
 חמורות, לטעויות עליו הממונים

בעבודה. וחוסר־אחריות ביזבוז־זמן
שמריו. על שקט לא מנצ׳יו אבל

 אברהם תה־ל, למנכ״ל פנה הוא
 של ארוכה שורה לו והציע בית־הלחמי
 להוכיח כדי בינלאומיים. פרוייקטים

 בידיעת שלח, רעיונותיו רצינות את
 המופיעה חשבונו(עובדת ועל תה־ל

 עשרה שלו) המשכורת בתלושי
חוץ. לארצות טלקסים

 סביבתו. את הרשימה לא פעילותו
בו. זילזלו מחלקתו אנשי

 עשיתי בתה־ל. בקרדיט לזכות .רציתי
הכבוד!״ בשביל הכל את

 ידידו בולטנו, זה היה מנצ׳יו לטענת
 בתודל, הראשון מיומו כמעט הטוב
 איחסון עבור הפטנט עם אליו שפנה
 לקוחות שיגייס לו והציע הנפט

 מנצ׳יו של עניינו את ביודעו לנושא,
 הראה גם בולטנו בינלאומיים. בקשרים

 שלו, החדש כרטיס־הביקור את לו
 איחסון שיווק כ.מנהל אותו שתיאר
 אייזנברג שאול כי לו סיפר דלק',
מתעניינות. ואיטליה צרפת וכי בעניין

 הנושא על נדלק הרומני ההנדסאי
 בתחנת־דלק מיקרית ובפגישה

 באדם נתקל ביתו, בקירבת רמת־גנית,
 כאיש־עסקים, עצמו את שהציג

 בינלאומיים. בפרוייקטים המתווך
קליינט. לו להכיר ממנו ביקש מנצ׳יו
 הפגישה עד נמשך, זה כך

 ב־ שהסתיימה בהילטון, השלישית,
 לאבר־ מנצ׳יו הגיע משם אבו־כביר.

 הוחזר בערבות ומששוחרר בנאל
 לימים רק אבל בתודל, לעבודה
מעבודתו. הושעה קצר זמן תוך אחדים.
 קונסטנציו אברהם נותר כך

 עבודה ללא מנצ׳יו איג׳ניו לוקרציו
 מאחר אשה, ללא גם ייוותר ובקרוב

 להתגרש בדעתה איתנה שרבקה־מישל
 לכך, הסיכויים כל ויש מבעלה

 של הטראגי-קומי בטיב בהתחשב
מישפט. ללא גם החשדותיו,

תמהרי□
ר ח ב  המיפלגה למזכיר ♦ נ

(ל ברית״המועצות של הקומוניסטית
 קונסטנטין המדינה) שליט מעשה:

 ביותר הקשיש האיש ),72(צ׳רננקו
 זה. בתפקיד הסובייטית בהיסטוריה

 מורה סיבירי, בן־איכרים הוא צ׳רננקו
 השמועה, לפי לגדולה, שעלה לשעבר,

 ברז׳נייב. ליאוניד של נהגו שהיה אחרי
 שימש שהוא היא מוסמכת יותר עובדה
 הרפובליקה של התעמולה אגף כמנהל

 עת רומניה) בגבול (אשר המולדאבית
 המיפלגה, כמזכיר ברז׳נייב בה שימש
 הנשיא לישכת לראש על־ידו ומונה
 לנשיא ,1960ב־ נבחר, ברז׳נייב כאשר

ברית־המועצות.

 אוסטרליה, בסידני, ♦ נישאו
 הרוק זמר ימים, ארבעה של חיזור אחרי

 הנישואין לטקס־ שהופיע ג׳ון, אלטון
 לבנה, סגולה־ חולצה לבן, במעיל

 ורנאטה ועדיי־יהלומים, כובע־קש
בלואל.

דיאנה הנסיכה 4 הרתה
 הבריטי, יורש־העצר של אשתו ),22(

 ללדת אמורה דיאנה צ׳ארלס. הנסיך
 והוא ספטמבר בסוף השני ילדה את

 השלישי׳ במינו, להתחשב בלי יהיה,
הנסיך אחרי לכס־המלכות, בתור

מדמן זמרת
אמרגנים במישרד כתבנית

השנ בן ויליאם, הבכור, וכנו צ׳ארלס
תיים.

 ,44 אולמן, ליב ♦ הרתה
 לבת אם הנורבגית, הקולנוע שחקנית

 הבמאי של הטובה ידידתו לשעבר ,16
 הוא הילד אבי ברגמן. אינגמר השוודי

ניו־יורקי. רופא־נשים

ג ו ח  של 63ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 חברות יו״ר כיום בן־נתן, אשר
 איק־ (פלנטקס, תרופות לייצור

 בירת בווינה, נולד אשר פארם),
 בן־נתן פירניקרטש. כארתור אוסטריה

 ארתור לכינוי מראהו, בגלל שזכה,
 (דברת), קיבוץ חבר היה היפה,

 (שם למרכז־אירופה שליח־העפלה
 תפקידו, מילוי על להקל כדי התחזה,
 מנכ״ל הצופה), הדתי היומון לכתב

 בבון ישראל שגריר מישרד־הביטחון,
 המערך, מטעם ומועמד ובפאריס

 עיריית ראשות על בבחירות שהובס
 שלמה נגד ,1977 בשנת תל־אביב,

להט.
ר ט פ  מהתקף־לב, ,59 בגיל ♦ נ

 שאה אידריס מאלזיה, בלומות,
 פראק מדינת סולטן אל־מותווכיל,

 המועדף המועמד שהיה ומי שנה, 21 זה
 לתפקיד מאלזיה, סולטני תשעת של

 צריכה היתה שבחירתו מאלזיה מלך
 פדרציה במאלזיה, השבוע. להתקיים
 הבריטיות- המושבות של מוסלמית

 סאבה בורניאו, מאלאייה, לשעבר
 אחת הסולטנים, בוחרים וסאראוואק,

 למלך מביניהם אחד את שנים, לחמש
התושבים. מיליון 10 בת הממלכה

♦ ה ר ט פ  ,75 בגיל בניו־יורק, נ
ומסך(הלו, בימה זמרת מדמן, אתל

 מרמן, קול־אדירים. בעלת דולי!)
 התגלתה צימרמן, אגנס כאתל שנולדה

 במישרד־ ככתבנית שעבדה שעה
אמרגנים.

ה ר ט פ  ויר־ בשרלוטסוויל, ♦ נ
 אנה ,82 בגיל ארצות־הברית, ג׳יניה,

 זה טענה אשר מאנאהאן, אנדרסון
 הנסיכה אלא היא אין כי שנה, 60

 של הצעירה בתו אנסטסיה, הגדולה
 השני. ניקולאי האחרון הרוסים צאר

הבול הצליחו לא אנדרסון לטענת
 כל לחיי קץ לשים 1918 בקיץ שביקים

 זאת הועמדה עת הקיסרית, המישפחה
 בהרי בביקתת־איכרים כיתת־ירי לפני

 אשר היחידה, הניצולה והיא האוראל
צאר אוהדי בבתי מפצעיה החלימה

בן־נתן יו״ר
דתי ביומון כתב

 מכן, לאחר אותה, שהבריחו מקומיים,
 היחידה המסייעת עדותה לרומניה.
 ראשה על צלקות מיספר היו לטענתה

 מיריות כביכול, שנוצרו, וידיה,
 מעולם, אומתה לא טענתה כיתת־הירי.

 ובסרט ספרים בכמה הונצחה אולם
אחד.

♦ ר ט פ  דויד ,86 בגיל בחיפה, נ
 אטלנטיק, הדייג חברת יו״ר הכהן,
 (ראה בעבר בפעילותו יותר שנודע

 מפא״י מראשי כאחד במיוחד במדינה),
 שעלה הכהן, ההסתדרותי. והמשק

סוחר־ של בנו היה ,7 בגיל ארצה

הכהן ידיר
טי קשר תורכי, קצין ברי

 תל־ (וממייסדי והעיתונאי היערות
 היה הכהן הכהן. הילל בן מרדכי אביב)
 מילחמת־ של התורכי בצבא קצין

 וראשי ממייסדי הראשונה, העולם
 ההגנה בין קשר קצין סולל־בונה,

 ח״כ המדינה, קום ואחרי הבריטי לצבא
 חוץ ועדת יו״ר שנים (ומשך מפא״י

 בבורמה, ישראל ושגריר וביטחון)
 הרחוק במיזרח שהותו בעת שניסה
סין. עם קשרים לקשור

ר ט פ  ,119 בגיל בצפת, ♦ נ
שנח מארוקו, יליד אביכזר כליפה

 אביכזר, במדינה. ביותר הזקן האדם שב
 לעת־מצוא, וגנן תופר־מיזרונים קצב,

 65ו־ ובנות בנים ששה מאחוריו הותיר
ובני־נינים. נינים נכדים,
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