
חמחרים
 זאבים

הרצים בעיקבות
 250 עם בדמשק, 4 נתקעו
 רובין שלהם, האחרונים הדולארים

 שני ,23 וטסון, והנרי 24 קרום,
 חודשים שמונה לפי שיצאו אנגלים
 (לפי לעולם מסביב לריצה מלונדון

קילו 25,600 שלהם: תוואי־הריצה
 5,000 את בקושי שרצו השניים, מטר).

נר שלהם, הראשונים הקילומטרים
 לריצתם, הראשון היום מן כמעט דפים,
 ביוגוסלוויה נשדדו: בצרפת ביש: במזל

המוכ על־ידי עוכבו בתורכיה נאסרו:
זאבים. להקת על־ידי ונרדפו סים

• • •
ברית

ברביעיה לרביעי
 ארבעה של באיחור + נמול
 שבקרבת עמיעד בקיבוץ חודשים,

 מבני אחד לוינסון, עוז ראש־פינה,
 אי־פעס שנולדו הבודדות הרביעיות

 מכיוון התעכבה ברית־המילה בקיבוץ.
 בלבד, גרם 960 בלידתו שקל שעוז

 קילו 1.970 ששקל סער, לאחיו בניגוד
 ומור קילו) 1.410( נטע ואחיותיו

קילו). 1.350(

סיפרזת,
זמחחת מוסיקה

 של 50ה־ יום־הולדתו + נחוג
באוניבר עברית, (לסיפרות פרופסור

 איש־ ,מירון דן תל־אביב) סיטת
 שהשתלם וחד־לשון, פעיל סיפרות
 והידוע למוסיקה באקדמיה גם בשעתו

 ובין פעלתני מחזות כמתרגם גם
 פריד־ של סטיוארט מריה תרגומיו:

 בר־ של הכבול גליליאו שילר; ריך
 לא על רבה מהומה ברכט: טולד

שקספיר). של מאומה

חקלאות,
ומתכת בניין

 יום־הולדתו בתל־אביב, 4 נחוג
 מזכ״ל משל, ירוחם של 72ה־

 אל עתה הנחבא לשעבר, ההסתדרות
 לבון ובמכון מישפחתו בחוג הכלים,

 משל, מנהל. הוא שאותו ההסתדרותי,
 לגדולה, שעלה לפני היה, פולין, יליד
 במה־ ופועל פועל־בניין חקלאי, פועל

 מיל־ בימי בארץ הבריטי הצבא נות
 החל הציבורית דרכו את חמת־העולם.

 ערב המתכת, פועלי איגוד כראש משל
המדינה. הקמת

• •' •
בי? אכזבה

לתר־אביב קאהיר
ד ב א ת בי במכסיקו־סיטי, ♦ ה

 ברלין, בניטו ,52 בגיל אקדח, ריית
מכ שגריר שהיה יהודי, איש־עסקים

 כיהן עת <70ה־ בשנות בישראל סיקו
 אכזבתו כראש־הממשלה. רבין יצחק

 בתל־ כהונתו בעת ברלין, של הגדולה
 בשנת שליחותו, כישלון היתה אביב,
 לקאהיר, מכסיקו, נשיא ביוזמת ,1975
 ישראל בין כמתויר לשמש ביקש שבה

למצריים.
• • •

ממושל,
לנשיא היה

 מסרטן. בקליפורניה, 4 נפטר
 האיש ראתר, דאוורו ג׳ק .66 בגיל

פולי לקאריירה רגן רונלד את שדחף
 עיסקי־נפט, יורש ראתר, זה היה טית.

 סידרות־ משיווק הוסיף'הון שעליהם
 אוני כהפיכת ועיסקי־בידור טלוויזיה

 לאתר־ מרי קווץ הבריטית יית־הפאר
 שיכנע אשר קליפורניה), בחוף תיירות

 על .1976 בשנת להתמודד, רגן את
 המאוכלסת קליפורניה, מושל מישרת

החזיק רגן ארצות־הברית. מדינות 50ב־

 סבק מחמת מרצח זונתה היא
 סחו של בחשו מחדש ונעצה!
העיתונאי? לדיות הגיעה איו בסמים.

 המכונה אנג׳ל, שרה בי ידיעה ך*
 המישט־ על-ידי נעצרה !״שמוליק", {

 לא רשת־סמים, בניהול כחשודה רה
אמצעי־התיק־ אצל להרמת־גבות גרמה

 מישפט, לענייני הזה העולם עורכת
אלון. אילנה המישפטנית

 אלון אילנה הוצפה שנים חמש לפני
שמעיה בשם צעיר של במיכתבים

היימן עיתונאי
הראש!״ על פטיש קיבלתי כאילו -הרגשתי

ממע בתדהמה הוכה לא איש שורת.
 העבריין של רעייתו הצעירה, של צרה

מח לא־מכבר שזוכתה אנג׳ל, שמעיה
הכפול. הרצח בפרשת הספק מת

 על־ידי לחקירה הזמנתו אולם
הת שבדירתו עיתונאי, של המישטרה

 הן שמועות, של לגל גרם אנג׳ל, גוררה
 בקרב הן העיתונאים, עמיתיו בקרב

הידיעה. את שקרא הציבור
ה כתבו זדימן, יוסי הוא העיתונאי

 כתב ובעבר חדשות. העתון של פלילי
הזה. העולם

 מזה אנג׳ל מישפחת את מלווה היימן
 כל אחר באדיקות ועוקב ארוכות, שנים

 ששידך היימן זה היה בני־הזוג. מעללי
 זה היה חדשות. לעיתון אנג׳ל שרה בין
 דבר. של בסופו אותה, ששיכנע הוא

 שהוא לחדשות, סיפורה את למכור
 (ראה אחרונות מידיעות נפוץ פחות

אומרים). הם מה
 גבה־ ),28( היימן יוסי ״טובה״.

 המכור עיתונאי הוא ומזוקן, קומה
לעבודתו.

באמצעות הכיר אנג׳ל מישפחת את

 באופן מוטרד הוא כי לה שכתב אנג׳ל,
 קבעה אלון המישטרה. על״ידי קבוע

 הזה. העולם במערכת פגישה אנג׳ל עם
 הנושא את העבירה היא הגיע. לא הוא

היימן. כתב״השטח, של לטיפולו
 שהיה אנג׳ל, שמעיה את פגש הוא

 כי התלונן הוא ברשיון. משוחרר אסיר
 שוטרים של גלוי מעקב עליו יש

 לא השוטרים ביממה. שעות 24 במשך
 ברגע עצמם. את להסוות כלל ניסו

 מסויים אדם עם מדבר היה שאנג׳ל
 ודורשים לאיש ניגשים היו הם ברחוב,

 כתבה אירגן היימן להזדהות. ממנו
 הזה. העולם עבור הנושא על מצולמת

 על המישטרה ויתרה פירסומה אחרי
אנג׳ל. אחר הצמוד המעקב

זו. ״טובה״ להיימן שכח לא אנג׳ל
עבר עם מיפגשים להיימן סידר הוא

 מתאפשרים היו שלא ידועי־שם, יינים
אנג׳ל. של תיווכו לולא

 שמוליק, את גם היימן יוסי הכיר כך
 ולאחר אנגל, של חברתו אז שהיתה

 הזה העולם במערכת לו. נישאה מכן
כ״מכור״ וידוע מוכר היה הוא

היינון
והבלשים

שמולי?״ אנגיל .
בתדהמה הוכה לא איש

 כל על דיווח הוא אנג׳ל. למישפחת
 עקב הוא הסוער. הזוג בחיי ופרט פרט

 הארץ, את אנג׳ל של עזיבתו אחרי
 ומעצר מעצרו ואחרי חזרתו אתרי
הכפול. הרצח בפרשת אשתו

 שרה כששותררה טון! חמישה
 שהסיפור להיימן ברור היה אנג׳ל,
 אותה שיכנע הוא שלו. להיות ״חייב"
והיה בחדשות, סיפורה את לפרסם

הדרמאתי בחוג היכרות
 לכך בעקיפין שגרם איש־הקשר

בצהרון. קבועה כותבת הפכה שאנג׳ל
 הוא אותה, לשקם מאמציו במיסגרת

 ששכר בדירה להתגורר לה איפשר גם
 ממיסעדתו הרחק לא הירקון, ברחוב

 יורדי־הסירה. רחוב שבפינת שמיל של
 הזה העולם כתב בעבר היה שמיל גס

פלילים. לענייני
היימן בדירה. התגורר לא עצמו הוא

מח כשהוא הוריו, בבית להתגורר נוהג
 בילויים", ״לצורך השכורה בדירה זיק
פעם. שהתבטא כפי

 הוזמן והוא שמוליק נעצר כאשר
 לחבריו ממנו. מופתע היה לא לחקירה,
 קשות מאוכזב שהוא סיפר במערכת
 נמנע הוא נעצרה. שאנג׳ל מהעובדה
אותה. מלהפליל

בהגינתו, המישטרה בו נהגה לדבריו
 הרגשתי ״לא לאנג׳ל הנוגע בכל אך

 כאילו אלא סטירה, מקבל אני כאילו
הראש!" על טון חמישה פטיש קיבלתי
 של לתוצאות היימן מצפה כעת

 נעצרה אנג׳ל שרה חקירת־המישטרה.
 צבי ידידה, עם ביחד יום, 15ל־

 חנות־הפרוות בעל של בנו דולינגר,
 בן־יהודה שברחוב דולינגר היוקרתית

 צעירה עוד עם וביחד בתל־אביב,
 תוצאות שיפורסמו אחרי רק בת־ימית.
 את ולכתוב לשבת היימן יוכל החקירה,
 אנג׳ל משפחת על שלו האישי הסיפור

אישית. מעורבות מתוך הפעם —
 לעזור שניסה היחיד היה לא היימן

 שהשתחררה אחרי מיד אנג׳ל. לשרה
 השחקנית של בביתה אנג׳ל התגוררה

 את הכירה השחקנית פרנק. עירית
 החוג כבימאית שימשה כאשר שמוליק

בנווה־תירצה. הדרמאתי
 על כמעט השתלטה אנג׳ל שרה

מה סילקה היא השחקנית. של חייה
 פרנק, של שותפה־לדירה את דירה
 התגוררה בן־צור, פיצ׳ו הבוהמה איש

הת לבסוף ימים. חודש במשך בהדרו
 השחקנית על־ידי שמוליק בקשה
שוכ פרנק עירית הדירה. את לפנות

 ולהניח בגפה, לגור לה מוטב כי נעה
 בכוחות בחיים להסתדר אנג׳ל לשרה
שימ עורך-הדין היה המשכנע עצמה.

 דויד עורך־הדין של שותפו זיו. חה
 כך זיו, אנג׳ל. ״של סניגורה יפתח,

 פרנק בעירית רצה בדיעבד, הסתבר
 שעזבה לאחר קצר זמן לעצמו.

 נשא הוא השחקנית, דירת את שמוליק
לאשה. אותה

 וממנה שנים. שמונה זו במישרה
נוספות,־ שנים ארבע כעבור נסללה.

 בבחירות 1976ב~ נבשל. •רגל
 בחת- טרד אלד גר נגד המוקדמות

 הרפובלי- המועמדות על מודדות
ת אי  הפסיד עצמו טרד לנשיאות. ק

 לגיימי לנשיאות הבחירות את
הדמוקרטי. קארטר

הנשיאות. אל דרכו
• • •

 הרשאה תורת
הרמב״ם של

 דויד ,74 בגיל בגדרה, 4 נפטר
 בנו, מיטת ליד יושב כשהוא שימחי,

יום־הכיפורים, מילחמת נכה יואב,

 בעל שימחי, שנים. 11 זה המשותק
 לא בבאר־שבע, הראשון הפלאפל דוכן
 הילדים 12מ־ אחד בנו, ממיטת מש

 נאלץ מאז נשותיו, ארבע לו שילדו
 לנפגעי השיקום במוסד אותו לאשפז
 של הריפוי שנסיונות מאחר צה״ל,

 הרכד של הרפואה תורת ״לפי שימחי,
 ברזלים עשבים, שכללו — ב״ם״

הועילו. לא — גמל ועצמות מלובנים

פרח־בר
ר ט פ  ארצות־ במונטפלייר, + נ

רג ,92 בגיל הברית, מומ אייקן, ,ג׳ו
 כסנטור שנים 34 שכיהן לפרחי־בר חה

 בצניעות ונודע ארצות־הברית בסנאט
 שלו האחרון במסע־הבחירות דרכיו:
 בדיוק דולר 17 של הוצאות על דיווח
אוהדים). למיכתבי בולים (עבור

246421 הזה העולם


