
במדינה המרורים
לדובר שהיה התותחן

 הולדתו יום בירושלים, 4 נחוג
 סרלמן, ו״מויש״ו משה של 75ה־

 חודשים, ששישה לונדון, יליד עיתונאי
 עשו עין־חרוד, בקיבוץ שנה, 50 לפני
 שכתב פרלמן, לציוני. כדבריו, אותו,

 סיפרו את בעין־חרור שהייתו על
 השמש), אל (הרפתקה הראשון,

 כתותחן במילחמת־העולם שירת
 לנספח לאחריה והיה רב־סרן), (בדרגת
 באתונה בריטניה בשגרירות מודיעין

 בה ארצה, עלה המדינה קום עם ומייד
 אחר צה״ל. של הראשון לדוברו היה

 לישכת־ כמנהל מגוונת קריירה
 קול מנהל הממשלתית, העיתונות

 פרלמן חזר בקונגו, ושגריר ישראל
 (איך הכתיבה הראשונה, לאהבתו

 משה, בעיקבות אייכמן, נתפס
הנביאים). בעיקבות

גיטארה
בחגורת־הבטיחות

 של 93ה־ יום־הולדתו 4 נחוג
הקלא הגיטריסט סגוביה, אנדריי

 שומעיו אוזני את שבה אשר סי,
 שהיה סגוביה, שנה. 70 לפני לראשונה

 אשר הוריו, לדעת בניגוד לגיטריסט
 כבר ואם — מישפטים ילמד כי ביקשו
 — כינור או פסנתר לפחות נגינה,
 שלו, הכלי בקיסמי כך כדי עד שבוי
 עצם עד בקונצרטים פורט הוא עליו
 מקונצרט טס הוא שכאשר הזה, היום

 כרטיס־טיסה רוכש הוא לקונצרט,
 מכנה הוא אותה שלו, לגיטארה נפרד
 במושב אותה מניח סגוביה, מיס

 בחגורת- אותה וחוגר למושבו הסמוך
הבטיחות.

\

והשואה הפסיכיאטר
 פתוח, לב ניתוח אחר 4 נפטר

 (לפסיכיאטריה) פרופסור ,59 בגיל
 בריאות- מרכז מנהל דוידסון, שמאי

 שנודע שבהוד־השרון, שלוותה הנפש
 יציאה תוך חולי־נפש לשקם במאבקו
 לבתיהם. אישפוזם ממקום מבוקרת
 גם הירבה אירלנד, יליד דוידסון,
 של בעיותיהם על במחקרים לעסוק

מחנות־הריכוז, ושורדי ניצולי־השואה

 בראש לעמוד אותו שהביאו מחקרים
 אלי שם (על השואה לחקר הקתדרה

בר־אילן. באוניברסיטת ויזל)

• • •

בקולנוע הקריעה אלוף
 ממחלת בקליפורניה, 4 נפטר

 כוכב מילאני, ריי ,78 בגיל הסרטן.
 סרטים), 120מ־ (יותר וולשי קולנוע
 השיכור בתפקיד עולמו את שקנה

 האבוד. השבוע בסוף הסימפאטי
 טרסקוט־ כרג׳ינאלד שנולד מילאנד,

 בחוות כפועל בצעירותו עבד ג׳ונס,
 מכן לאחר התגייס הוא סוסי־הרבעה.

 בלונדון, חצר־המלך פרשי לגרוד
 הבריטי הצבא לאלוף היה במיסגרתו

 — וברובה באקדח למטרה בקליעה
 בקריירה ,24 בגיל החליף, אותו תפקיד

 (בעיקר המשיר בה קולנועית,
 מערבונים מותחנים, בקומדיות,

האחרון. יומו כמעט־עד וסירטי־אימים)

ליפן מסיביר הדרך
ר ט פ שבו שישה בתל־אביב, 4 נ

 שלום ,83ה־ יום־הולדתו אחר עות
 (עת 18 בגיל אסיר־ציון וולובלסקי,

 שנות לשלוש מולדתו, ברוסיה, נירון
 הציונית) פעילותו בגין בסיביר גלות

 פנה ,1924 בשנת ארצה, עלה וכאשר
 במיוחד נודע אך יבוא־נפט, לעיסקי
 שאותה והתעשיה, המלאכה בקריית

 יפו, במיזרח שנה 50מ־ יותר לפני הקים
 עד והנושא רכש אותו קרקע שטח על

וולובלסקי. מרכז שמו: את היום

המערבית הגדה מבש
 סר ,88 בגיל באנגליה, 4 נפטר

 בריטי צבא קצין גלאב, כאגוט ג׳ון
 הראשונה, מילחמת־העולם של

 1956 — 1939 בשנים שהתפרסם
 ירדן, צבא של מפקדו באשא, כגלאב
 לירדן שהגיע גלאב, הערבי. הלגיון

 בצבא קצרה שירות תקופת אחר
 יחידה בה לארגן נתבקש עיראק,

 שלטון־החוק את להחיל כדי מידברית
 שהפכה זאת, יחידה המדינה. ברחבי
 בעזרתו הערבי, ללגיון הימים ברבות

 המערבית הגדה את 1948ב־ גלאב כבש
ברא כונתה המיזרחית, ירושלים ואת

תיו שיתה גלי בזכות גלאב, של נערו
 הארוכות ושערותיהם הרחבות מותיהם

הבדווים. חייליה של

דרכי־אד□
מיקצזע לא זה תחביב

 בקושי מוכר, אחד
— עותקים 5000

 כקלות מוכרת, ואחת
אלח 300

 למס־ההכנסה, שהוזמן הנישום
 השיב סופר,״ ״אני למיקצועו. נשאל

 התאפק, לא מס־ההכנסה איש הנישום.
 אותך שאלתי ״לא לנישום: הסביר

 אתה ממה אותר שאלתי שלך, לתחביב
מתפרנס!"

 אינה הזאת הסרקאסטית התגובה
 400 את לא בוודאי כלל. מצחיקה

המ הסופרים מיספר ישראל(זה סופרי
 כפי כי, הסופרים). באגודת אוגדים

מכוב הוצאת־ספרים מנכ״ל שהסביר
 עותקים אלפים 10 שמוכר מי ״גם דת:

 דולר ומקבל כאלה, הרבה ואין מסיפרו,
 10 מרוויח עותק, כל על תמלוגים אחד

 השקיע, בה מעבודה, רולר אלפים
 זה סכום ומתוך שנתיים, בדרך־כלל,

למס־הכנסה!" אחוז 50 הולכים
 אפילו קשה לחודש רולר 208ב־

להתקיים. מישפחה, ללא רווק, לסופר
 המכריע רובם גם מתפרנסים לכן

 לא־ מפרנסות העבריים הסופרים של
 עריכה, הוראה, כמו בדיוק־סיפרותיות,

והגהה. עיתונאות

כמובן, יש, משכורת. שנה 40
 את בקלות העוברים יוצאי־דופן, גם

 הנחשב לספר, העותקים 5,000 מחסום
 באר, חיים לרב־מכר. כסימן בארץ

ת שסיפרו  עותקים,• אלף 40 מכר נוצו
 אלף 50 — (המאהב) יהושע א״ב

אל עמוס עותקים: כ מי  — שלי) עוז(
עותקים. אלף 70

 בעיות אין כה בין שלעוז אלא
 קבוצת חבר הוא טרדניות. פרנסה
 בכל לו דואגת וזאת שבשפלה, חולדה

מיקרה.
 רונית שמגלה כפי היא, האמת

 של מצבו על המדווחת מורגנשטרן,
 השבועי מוספו בחותם, העברי הסופר

 היתה ומתמיד שמאז המישמר, על של
 או כך נפתרה והיא בעיה העברי לסופר
 ברנר, חיים מיוסף החל אחרת,

 בגימנסיה מהוראה לקיומו שהתפרנס
 עד המאה, ראשית של הרצליה
 שכר על שהתקיים שלונסקי, לאברהם

מסיפריית לו ששולם התירגומים

ד אשתו מאו, תורם ר חושן(משמאל) וי
עפעף ניד ללא דולר אלף 25

ש״י הפועלים  את מכר אשר עגנון, ו
 להוצאת כתביו של הפירסום זכויות
 שנה, 40 במשך קיבל, ובתמורה שוקן,

קבועה. חודשית משכורת

 כלל בכל עותקים. מיליון 2.5
 אלה זה ובמיקרה יוצא־מן־הכלל, יש
 והבישול. הילדים סיפרי מחברי הם

 ליגאל לא לדאוג. צורך אין להם
 שלו החסמבה שסיפרי מוסינזון,

 לתמר לא עותקים: במיליוני נמכרו
קו שסיפרי בורנשטיין־לזר, פי  שלה קו

 מיליון וחצי בשניים כה עד נמכרו
 סירקיס, לרות לא ואפילו עותקים,

 נמכר כבר שלה באהבה שמהמיטבח
עותקים. אלף 300מ־ ביותר

 סופר זאת, בכל יעשה, מה אבל
 או ספר־ילדים לכתוב מסוגל שאינו

 עטו על להתקיים והרוצה ספר״בישול,
 בעיקבות ללכת אי־אפשר אם בלבד?

 דנמרק, (בשוודיה, מסויימות מדינות
 לסופריהן, משכורת המשלמות הולנד)

 ליורם יש הרי בשקט, שייצרו כרי
 ״בצניעות״ לדבריו, (המתקיים, קניוק

 ונד מהרצאות מעיתונאות־לעת־מצוא,
 להקצות לעניין: הצעה תמלוגי־ספרים)

 מיפעל־הפיס מהכנסות אחוזים שני
לסיפרות(ולסופרים).

 את להרחיב אפשר יהיה גם וכך
החי ״לקידום מיפעל־הפיס: סיסמת

והסיפרות!״ הבריאות נוך,

למסיבה סיבה
 המושיטים האנשים

 לנדםלים יד
הכיסאות כין

 כמו החגיגי האירוע נראה לכאורה
 רבת־משתת־ תל־אביבית מסיבה עוד
אבל רבת־מיפלסים. בווילה מצויה, פים

 יוצאת־ הרבה היתה למסיבה הסיבה
שהו ערב ערכה ביד יד אגודת :דופן
 יהודי מאו, ליאון העיקרי, לתורם קדש

 לבניין ציוד חברת בעל אוסטראלי,
 צ׳ק עפעף ניד ללא שרשם בגימלאות,

דולר. אלף 25 סך על
 ההצדקה את פסיכולוגים. 22

הפסי סיפקה השמן הצ׳ק לקבלת
 יד יו״ר חושן, שלי החינוכית כולוגית

 בידו זה של ידו להניח רוצים ״אנו ביד:
 שהגורל לאלה הזדמנות לתת זה. של

 — הזולת למען לעשות עימם, היטיב
ולהדריך.״ לעזור, לקשר,

 אנשים חושן ראתה שנים במשך
 (״כמו הכיסאות בין הנופלים במצוקה
 מיסכנה, גרושה ויתומים, אלמנה
 בחיים"). להם שקשה אנשים ובכלל,

 אוזן להטות ולתמוך, לעזור, רצתה היא
קשבת.
 את וחצי, שנה לפני הקימה, כך לשם

פסיכו 22 כיום פועלים שבה ביד, יד
 רק מסתפקים שאינם מתנדבים, לוגים

 כספים) הקצבת (לפני בביקורי־בית
נפ לעזרה טלפון קו מפעילים גם אלא
ביממה. שעות 24.ראשונה שית

 גם המקיימת חושן, דולר. 500
 של בהנחייתה ברדיו, קבועה תוכנית
לי מביאה היא ובה מיכאלי, ריבקה
לתרו הנזקקים מיקרים הציבור דיעת

 בביתם ההתרמה ערב את אירגנה מה.
 סיטונאי גיבעתי, ואיציק לאה של

 ביהוד אופנה חברת ומבעלי ירקות
סביון. שליד

 קשור גבעתי של היותו עובדת
 ביד ליד השתלמה האופנה בענף
להנ טל מיכל הזמרת סיימו אך מייד.

 והדוגמניות ישראל. ארץ בשירי עים
אופ בתצוגת לככב מור) פינצי (ביניהן:

 שותפו תנעמי, שלום ממקומו זינק נה,
 התורמים רשימת את ופתח גבעתי, של

דולר. 500 המקומיים:

י ־ \ \ ־' ג ^ '\ \ \ \ ־ ^ \ \

קי שבס ר ליך ו דובר פרי
2535 הזה העולם


