
חבוחרים
גזר קלחי שני

חוג ברמת־ הסאפארי, בפארק 4 נ
 סלילה, של הראשון הולדתה יום גן,

 הפילי^ של הקילו 200ה־ בת בתם
 עמדה שבמרכזה במסיבה ומותק, ורדה

 הפארק אנשי שהגישו עוגת־יומולדת
 אמה. מחלב עדיין היונקת לפילונת,

 קילו, 100 ששקלה השוקולד, עוגת
 כשהשכבה שכבות, שלוש בעלת היתה

 עגבניות מפרי־הדר, עשויה התחתונה
אפרס — האמצעית ירוקים; וירקות
 לחם ככרות — העליונה ובננות; מונים

תפ המסורתיים הנרות שני מקום ואת
גזר. קלחי שני סו

הסולטאן ארמון
 של 39ה־ יום־הולדתו 4 נחוג

 מוליה מאהה יאנג דולי קבאווה
 חסנאל באגינדה סדי פאדוקה
 ואדו־ אד־דין מואיז בולקיה
 דאר-אס־סלאם, ברוניי סולטאן אללה,
 על. תושבים מיליון הננס(כרבע מדינת
 מרובעים) קילומטר 6,000כ־ של שטח

 בדרום־ בורניאו של הצפוני בחופה
 הנפט בזכות הנחשבת, אסיה, מזרח
 בעולם העשירות המדינות לאחת שלה,

 18 לאדם: שנתית ממוצעת (הכנסה
 כ־ גם המשמש הסולטאן, דולר). אלף

 ושר־הפנים שר־האוצר ראש־הממשלה,
אד עלי הגדול בארמון חי ארצו, של
 מיסגר, הכולל חדרים), 1,788( מות

 מכו־ 800ל־ וחניון למסוקים מינחת
 מכוניות־ מהן עשרות כמה יות,1

הצעיר. הסולטאן על החביבות הספורט

הנוברים חג
 ,84 בגיל בסטוקהולם, 4 נפטרה

 נושאי חוקרת מירדאל, אלווה
 של ואלמנתו וילדים נשים אוכלוסין,

 והסוציולוג הכלכלן מירדאל, גונאר
 בפרס־ שזכה אמריקאית), (דילמה

 מירדאל, .1974 בשנת לכלכלה נובל
 השרה 70ה־ שנות בראשית שהיתה

 זכתה שוודיה, בממשלת לפירוק־הנשק
 (לשלום) בפרס־נובל ,1982ב־ היא, גם

 הראשון, לזוג בעלה, עם הי^ה, ובכך
 חלוקת שנות 85ב־ היחיד, כה ועד

 את יחד גם שניהם שקיבלו פרסי־נובל,
הפרס.

גטלמן קצין!ג
הרג  בתאונת־ ,באנגליה 4 נ

 גורדון סר ,ג׳נרל89 בגיל דרכים,
 הצבאי המפקד שהיה מי מק־מילאן,

 משך בארץ־ישראל. האחרון הבריטי
 מק־ עצמו הקדיש חודשי־כהונתו 15

 כ־ של פינויים למשימת בעיקר מילאן
 הארץ, מן הבריטיים החיילים אלף 100
 האדירים והנשק הציוד מיצבורי על

 בין המילחמה פרצה וכאשר שלהם,
 חודשי־ ששת במשך ליהודים, הערבים
 הצדדים בשני נהג האחרונים, כהונתו
 כדברי או, משוא־פנים וללא ביושר

 נתנאל מילחמת־העצמאות, היסטוריון
וכג׳נטלמן". ״כקצין לורך,

המשגיחים 100
ר ט פ  בנו־ כי שהורה אחרי יום 4 נ

 ,94 בגיל בתפקיד, יורשו יהיה בכורו
 בני־ העיר של רבה לנדא, יעקב הרב
 האחרונות. השנים בחמישים ברק

 בזכות במיוחד לפניו יצא ששמו לנדא,
 הקפדניים הכשרות משגיחי מאה צבא
 הארץ ברחבי פרש שאותו שלו,

 נחשב שלהם לנדא הרב ושהכשר
 במתינותו גם נודע ,שבכשרים לכשר

 אבנים הטלת על אסר (הוא היחסית
 לחסידיו המליץ חרדיים, מפגינים בידי

 וגם האזרחי) למישמר להתגייס
 י שלו(בלא הקפדניות ההלוויה בהוראות

 בעיתונות), מודעות־אבל בלא נשים,
 ממעריציו אלף 50 מנע שלא מה

 לפני בני־ברק ברחובות להצטופף
 האחרון, מנוחתו למקום הוסע שארונו

בירושלים. הזיתים בהר

ה העולם 2528 הז

(דמטה) סאב! צביקה ובעלה היום בת אילתה ע□ פרי חני

ה ד לי
ם מ

ת לד הו

,

 נמשכו הם הצירים. היו בהתחלה
 אמא את ושיגעו רצופים, ימים שלושה

 השבת ביום מיהרו השניים ואבא.
 שם אך לבית־החולים, בוקר לפנות
 למחרת מדי. מוקדם שעדיין התברר

 בפעם רק לשווא. הפעם גם שוב, ניסו
הלידה. לחדר האם התקבלה השלישית

 גם לה יש אילונה. שם: כבר לה יש
 קילוגרם. 2.6 ורישמי: מדוד מישקל

 מאוד: מפורסמים הורים גם לה ויש
 צביקה ובעלה, פרי, חני הדוגמנית

סאבו.
 זריזות גילו המאושרים ההורים

נערכה חופתם מעשיהם. בכל מפתיעה

 הזה (העולם חודשיים לפני רק!------------
 בחודש כבר היתה כשהכלה ),11.12.85
 הלידה, אחרי יום השבוע, השביעי.
 ורגי־ ותיקים כהורים שניהם תיפקדו

 בגאווה אילונה את היניקה חני — 'לים
 אצבעות את ספר וצביקה ובמיומנות,

 בתו את ראה אגב, האב, ושוב. שוב ידיה
 בחדר־הלידה נכח הוא האם: לפני עוד

 זו כאשר באילונה בהשתאות והביט
העולם.■ לאוויר הציצה

 ביום התרחשה המשמחת הלידה
 בשעה בפברואר, 10ב־ השבוע, השני
 גם חל עצמו יום באותו בדיוק. 00.41

 זה אין ואם האם. של 33ה־ יום־הולדתה
 הסב, של הולדתו יום גם זהו — מספיק
צביקה! של אביו מנחם,

 33 בת האם:
קילו 3.6 הבת:

 כבר הפתעה. היתה לא הבת הולדת
 של צילום לאחר חודשים, מספר לפני

להיוו שעומדת ידעו אולטרה־סאונד,
הקומ מבעלי סאבו, צביקה בת. לד

 כמו הלידה את יחגגו אם שנשאל קום,
 הסביר: עבודתו, במקום החתונה, את

 שאני נרגש, כל־כך שאני לי ״האמינו
 לי יש מחר. עושה שאני מה יודע לא

 חני כי לבת, קניות של ארוכה רשימה
 האמינה היא קודם, דבר שום הכינה לא

שהתינוקת לפני ציוד להכין שאסור


