
הסוהרים? את

חקיוה נפתחה ברמלה המעצר בביתתמרורים
כדי הממונים את שיחד בלאס כ׳ בחשד
מעצה בתנאי מופלגות הטבות להשיג

בלאס שיתו האם

 המיליונים מז
השגרירויות אד

 ,94 בגיל בניו־יורק, ♦ נפטר
מיליונר הארימן, אוורל ויליאם
 נשיאים חמישה של יועצם ומדינאי,

 הארי רוזוולט, (פרנקלין דמוקרטיים
 וג׳ימי ג׳ונסון לינדון קנדי, ג׳ון טרומן,
 איל־רכבות של בנו הארימן. קרטח.
 עשה הקודמת, במאה כספו את שעשה

 בגיל המאה, בראשית שלו כספו את
ספנות חברות של כבעליהם צעיר,

 לשרות מכן לאחר ופנה ובנקים
 רשות את ניהל שבראשיתו הציבורי,

 רוזוולט, של הלאומית ההבראה
 ארצות־ כלכלת את לשקם שביקשה

 בעזרת 30ה־ שנות ממשבר הברית
 מכן לאחר ממלכתיים. מיבצעי־העסקה

 והחבר. השאל מינהל כראש שימש
 הגדולה, לבריטניה נשק שסיפק

 ללא למעשה השניה, העולם בראשית
 ארצו שגריר מכן לאחר והיה תמורה,

 תקופת ובמשד ובלונדון, במוסקווה
ניו־יורק. מדינת מושל גם אחת כהונה

 האהבה מן
הבריכה אל

 בגיל דנמרק, בגידסקוד, ♦ נפטר
 (שלוש כבד־גוף פיל פרדריק, .16

 כל על־ידי שנים משר שנרדף טונות),
 בגן- הפילות שבע מתיר שש של צירוף
 לקיים שביקש עת בכל המקומי, החיות
 לבסוף, ושדחפוהו מהן, אחת עם יחסים

 מפרשיות אחת בעת שעבר, בשבוע
המקו המים לבריכת האלה, הקינאה

שבץ־לב. לו וגרמו מית

 שראה עודן־דיו, אמר שבור!" כנראה, ״האיש,
 ״הוא ברמלה. בבית־המעצר בלאט דויד את השבוע

 הידוע בלאט, וסנדלים!" קצרים מיכנטיים לובש
 היה החיצונית, הופעתו על ביותר המקפיד כאדם

מהודרות חליפות לובש כשהוא לבית״המישפט בא

 כל היה לא כי לחוקרים אמר בית-המעצר מנהל
 כי לשוטרים הטביר הוא בלאט. של במיקרהו חריג

 ובלתי־ בלתי־מטוכנים עצירים של במיקרה
 יותר. אנושיים תנאים לתת מנסה הוא אלימים,

או אלבין כמו מיקרים מצפוני על רוצה לא ״אני

אהרוני) צבי נאשם בלאה(מימין: נאשם
קצרים מכנסיים ופיתאום:

 חדל האחרון בשבוע והנה למישעי. מטופח ושיערו
מראהו. ועל לבושו על להקפיד

 בבית־ שנפתחה חקירה היתה לכן הסיבה
 לבית- בלאט של עירעורו שהוגש לפני יום המעצר,

 אשתו כי לב שם מישהו בירושלים. העליון המישפט
 מבקרות מאשר יותר אצלו מבקרת בלאט של

 ראה אחר מישהו האחרים. העצירים של נשותיהם
 בשבוע, פעמים כמה אותו מבקר בלאט של נהגו כי

 לניהול בקשר והנחיות הוראות ממנו ומקבל
 במיספר זוכה בלאט כי שטען מי עוד והיה העסקים.

בכלא. שיחות־טלפון של יותר רב
 צוות־ אצל אדום אור הדליקו הללו הדברים

 לחקור החלו ואנשיו בלאט. בתיק העוסק החקירה,
 שוחד שילם איש־העסקים כי בחשד בבית־המעצר

בתנאים. הטבות להשיג כדי

 נשאלה הפקידות אחת לשוטרים. הסביר גינדי!"
 היא יהלומים. או תכשיטים לה נתן בלאט אם

 קיבלתי ״לא לשוטרים: אמרה ובחוש״הומור חייכה
 העומדת המרצדס מכונית אבל יהלומים, ממנו

ממנו!" היא בחצר
 בינתיים אולם דבר, העלתה לא החקירה כי נראה

המיו ההטבות בל בלאט. של תנאי־המעצר הורעו
 ומבודד. סגור לתא הועבר והוא ממנו. נלקחו חדות
 זה כלא באר״שבע. לכלא יועבר הוא כי לו נאמר
 נחשבת אליו והעברה במדינה, הקשים כאחד ידוע

חמור. כעונש
 נוטפת. מהלומה בלאט קיבל השביע בתחילת

 ויעקב ויינשטיין יהודה עורכי-דינו, שהגישו הערר
נגדו. ההליכים תום עד נעצר הוא נדחה. ויינרוט,

 המסוק מן
הכנסיה אד

 וסטמינסטר בכנסיית ♦ נישאו
 1800 של בנוכחותם לונדון, בלב

 של הפקוחות עיניהם ותחת מוזמנים
 רב־רושם בטקס אנשי־ביטחון, 3600

 צופי מיליון 350ל־ חי בשידור ששודר
 אנדרו ארצות, 39ב־ טלוויזיה
 כריסטיאן אלברט (״אנדי״ז

 בנם ,26 מיורק, הדוכס אז־ווארד,
 השניה אליזבת המלכה של השלישי•

 פר־ (״פרגי״ן ושרה פילים, והנסיר
 ובתו סיפרי־אמנות עורכת ,27 גוסון,

הדו קרקעות. ובעל מנהל־אורוות של
 כרודף־ בעבר שהתפרסם מיורק, כס

 של צי־הקבע איש הוא מושבע, שמלות
 ומשרת לוטננט(סגן), בדרגת בריטניה

 על צוללות נגד מסוקי־תקיפה כטייס
נושאת־מטוסים. של סיפונה

 הפלמח מן
המוסיאון אד

 של 60ה״ הולדתו יום ♦ נחוג
 הארץ מוסיאון מנהל זאבי, רחבעם

 ואב ירושלים יליד זאבי, התל־אביבי.
 יוצאי שמות העניק לכולם לחמישה,

 וערבה; צאלה מצדה, (לבנות: דופן
 זכה וסייר־בנימין), יפתח־פלמח לבנים:
 הסגפנית התנהגותו בזכות מדי לכינוי

 מאוחר יותר ונודע בפלמח שרתו בעת
 בימי צה״ל של המרכז פיקוד כאלוף

של בשנים בביקעת־הירדן, המירדפים
ששת־הימים. מילחמת אחר

• • •
 הגזברות מן
לות המגב אל

 של 60ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 בנק של הטרי המנכ״ל מן, מיטה

בעק־ זו למישרתו שהגיע המיזרחי.

לח ואב ירושלים יליד מן, לפרוש.
 ירושלמית מישפחה בן הוא מישה,
 ח״ב קרוביו (שבין ועניפה ותיקה
 ועסקן פורוש מנחם ישראל אגודת
 דרכו את שהחל ריבלין), רובי הליכוד

 היהודית, בסוכנות הגיזברות כאיש
 הכללי החשב סגן לתפקיד נסק ממנה

 ספיר, פינחס אותו גילה בו באוצר,
 המשכנתאות בנק למנכ״ל שקידמו

 מן הצליח בו טפחות, הממלכתי(אז)
 הבנק נמכר כאשר גם רבתי, הצלחה
פרטיות. ליריים

• • •
הילדות מן

האצילות אל
 תוף לפתע ,16 בגיל ♦ נפטרה

 למיחושי־ שנחשב מה אחרי שבועיים,
 במוח ממאיר כגידול והתגלה ראש

 דוגמנית־התגלית גהלן, גלית כנראה.
 היופי בעלת האחרונה, השנה של

 כל את הקסימה שהופעתה המדהים,
 קורטוב עם אירופית (״צללית רואיה

ומרת ״מיסתורית מרחף", משהו של
 מועמדת ושהיתה ״אצילית") קת".

 עמדה בהן לתחרויות־יופי מועדפת
 באיטליה הבא בחודש להשתתף

 של ילדיו מארבעת אחת גהלן, וביפאן.
 פתח- שליד מכפר־סירקין מוסף בעל

 במגמת תיכון תלמידת היתה תיקווה,
 שהספיקה פנים, ועיצוב אדריכלות

 שערי דוגמנותה, בשנת לקשט,
 במודעות ולהופיע רבים עיתונים

רבות. פירסומת

 הראינוע מן
הקולנוע אל

 ממחלת־ אנג׳לס, בלוס ♦ נפטר
 וינסנט ,83 בגיל ממושכת. ריאות

 הסרטים בימאי מבכירי מינלי,
 שביים: הסרטים 33 (בין האמריקאיים

בהיר ביו□ בפאריס, אמריקאי

דל גהלן דוגמנית
מרתקת מסתורית, מדהימה,

 למסקנותיו שבהתאם בייסקי, דוח בות
מאיר, אהרון הקודם, הבנק מנהל נאלץ

 לאן, ציארלס של ואחיהם ׳
 הקטן ואדוארד. ממנו, הגדולים

בשנים. ממנו

 של בנם מינלי, לנצח). לראות אפשר
 דרכו את החל נודדים, שחקנים
 ונודע קול) בראינוע(ללא עוד בסרטים

 (ארבעה), המרובים נישואיו בזכות גם
 אם גרלנד, ג׳ודי לשחקנית מהם אחד
מינלי. לייזה השחקנית בתו,

255237 הזה העולם1


