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 על חושב אתה מה •

טובים? הכי מי שלד? היריבים
 מצדיע אני קספרוב. הוא טוב הכי

 שלו, לאינטיליגנציה שלו, לכישרון
 שהאלוף מאמין אני שלו. להתנהגות

 הצעיר, גילו למרות טוב, בנוי החדש
הזו. בממלכה המלך להיות לו מגיע
 לבית־ לחזור שוקל אתה •

המועצות?
לא.
מדוע? •

 של במצב שנים הרבה הייתי
 על חושב לא אתה ואז איתם, מילחמה

 הנופים על או שלהם המבריק המוח
 שהם חושב אתה שם. שיש הנהדרים
 כלום. להם מאחל לא ואתה אדיבים,

כלפיהם. חמים רגשות בכלל לי אין
געגועים? לד אין •
 רציתי כי עזבתי, כך. מרגיש לא אני

 עשו הם בשח. שלי בקריירה להמשיך
בוגד. לי וקראו אדיב אותי
עזבת. אתה אבל •
 הרגשות את פיתחו הם אבל כן,

הרעים.
 לא שם, נשאר היית אילו •

שח? עוד לשחק יכולת
 הרגשתי לגמרי. אותי דיכאו אבל כן.

 את ממני לקחו הם אפס. נעשה שהייתי
שלי. הפריווילגיות כל

 פוליטי מעשה היה לא זה •
מצידך?

 רק אבל פוליטי, היה זה תת־הכרתי
זה. את לבטא יכולתי מאוחר יותר

 שלא כותב אני שלי באוטוביוגרפיה
 כולם כי שם, שווים כולם שם. רע הכל

 וזה וחינוך, דיור נותנים והם עניים,
 לפתח לאנשים עוזרים הם אבל טוב.
 מסויימת, מידה עד שלהם הכישרון את

 שונה, להיות יכול לא אחד אף ושם
מהכלל. ולצאת

 שם שיש מרגיש אתה •
 מיכאיל מאז שינויים הרבה

גורבצזב?
 יודע ואני שינויים, מרגיש אני

אותם. להשיג שקשה
שם? חברים לך יש •
 אבל כנים, אנשים כמה שם יש

מסוכן. זה בברית־המועצות כן להיות
 ברית־ את שונא אתה •

המועצות?
 במצב אבל גורבצ׳וב, את מעריך אני

 בטרר תומכת כשרוסיה הזה, הזמני
 אבל לשנוא. רקע יש בעולם, ריסטים

 שברית־המועצות שמקווה משהו בי יש
 גור־ את מעריך אני זה בגלל תשתנה.

בצ׳וב.
 את מגדיר אתה איך •

עצמך?
רוסי, לא כבר אני קוסמופוליטי. אני

 את מקבל לא אני אבל בשווייץ. גר אני
 מחלה, זו השווייצית. הניטראליות

 אבל יהודי, להיחשב יכול אני לדעתי.
ישראלי. אזרח להיות אומץ די לי אין

בעצם? בית, לד אין •
 כשאני בשווייץ. טוב מרגיש אני
 האנשים את להביא מנסה אני יכול,
שלי. בדרך לנהוג

 להיות כדי לאדם דרוש מה •
שח? אלוף

 להיות שצריך מאמין אני כל קודם
 מפותחת, פנטזיה עם אדם שונה, אדם
מפותח. הגיון חוש

 משכיל דרך, בכל שהוא, אדם
 בנוי להיות צריך וגם היטב, ומחונך

פיסית. טוב
? ה מ •ל

 של המלך גמד. כמו היה קרפוב
 ונראה קילוגרם, 48 שקל השח ממלכת

 שצריך אדם וייט־נאמי. חייל כמו
 קספרוב, אותו. לכבד צריך להתחרות

הציפיות. לפי בדיוק הוא למשל,
 הם האלופים רוב מדוע •

יהודים?
 13 מתוך מדוייק, להיות כרי

 אחוז, מאה יהודים הם ארבעה אלופים,
קטן. יותר יהודי חלק יש ולאחרים
 לא אולי יהודים, כך. זה למה חשבתי

 רגילים בכלל, יהודים אבל אתם,
 וחושבים יושבים ושם תלמוד, ללמוד

 גם וכך לזוז. בלי אחת בעיה על
 מסוגל להיות צריך שח. לומדים

 ולהתרכז ולשבת מהעולם להתנתק
היהודית. לאומה אופייני וזה במישחק,
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 - יותר עצמאיים יהיו הם מעתה

 אי־שקט להם גורמת המיסגרת
 ובמקוב־ במוסבמות והתמרדות

לות.
 מהם, דווקא לבוא חייב לא זה
 מחוץ עצמם את ימצאו שהם יתכן

 של בסופו אך רצונם, נגד למיטגרת
לטובתם. יהיה זה דבר

 להם שהפריעו טובים לא יחסים
 לגרום יכולים במקום־העבודה

 אפילו בעתיד, גם אי״נעימות להם
 וזאת מקוס״עבודתם, את עזבו אם

 מהעבר ועמיתים שידידים משום
 ומנסים לאויבים לפתע הופכים

 שאותה קינאה, בגלל רק להתנקם
 השנים. במשך לבטא העזו לא

 סיב־ מכל ולהתרחק להתעלם עדיף
 לאור, יצא הצדק כי ומריבה, סוך

ש אחרים, על־ידי שייעשה ועדיף
מעורבים. עדיין

 הם שימצאו החדשה בעבודה
לה ולהעז עצמם על לסמוך יצטרו

 כושר־ ,עוצמה עצמאים, יותר יות
ולהש קשה לעבוד ויכולת אירגון

 טיבעיים אלה כל - אנרגיה קיע
 ואין לחשוש, ממה שאין כך לדלי,
 המזל בני יוכיחו זו שבשנה ספק
עצ בכוחות להצליח יכולים שהם
 תמיכה להרבה זוכים כשהם מם,

דוד עי שים, מכרים מצד ו  חד
שכנים. ואפילו קרובי״מישפחה

כספים •
 גם זו. בשנה הבעיתי הצד זהו

 על שיסמכו חשוב זה בתחום
 יתפתו לא אופן ובשום עצמם,

 רווחים המבטיחות עסקות לבצע
 יאכזבו אלו - ומהירים קלים
 לברוח יש קשים. להפסדים ויגרמו

מאש. כמו שותפויות מפני
 השנה, קיימים לא קיצורי-דרך

 - המזל על להסתמך אי-אפשר
 רק אלא בקלות, יגיעו לא כספים

 שיטתית קשה, מעבודה כתוצאה
 לסכן נטיה יש היטב: ומתוכננת

ש בהשקעות או בהימורים כספים
בטוחות. אינן
נסישת •

 מבטיחה שאינה למרות זו, שנה
 לדליים תאפשר כספיים, רווחים
 בנסיעות, ולהרבות בתנועה להיות

 העבודה עצם וארוכות. קצרות
 בנסיעות להרבות אותם תחייב

 נסיעות גם אך למקום, ממקום
 לבצע. יהיה אפשר אחרות לארצות
 להם יימצאו זו למטרה הכספים

 לא מאוד ממקורות האחרון ברגע
 הנסיעה את שיהפוך מה צפויים,

במיוחד. וחווייתית למרגשת
לבינה שבינו מה1 ♦

 שבין לרווקים מתייחסים אם
 לראות יפתיע לא כלל זה הדליים

בעי להינשא, החליט מהם שחלק
 עד בינואר 26ה״ ילידי הם אם קר
 מידה באותה אך בפברואר. 1ה״
 צעד על להחליט אף מסוגלים הם

 ה- ופירוק פרידה כלומר: שונה.
 בשנים שנולדו אותם מיסגרת.
 הצעירים או ג,951״2 או 1939-40

 בכל ,1963־4 השנים ילידי ביותר,
 עשויים דלי, במזל שהוא תאריך

 למצוא לפחות או השנה, להינשא
חשוב. קשר להם

ש שנה זוהי רומאנטית מבחינה
היכרו עם בעיקר מתמודדים בה
 לחזור טעם אין - חדשות יות

 מעורערים קשרים על ולהתעקש
 את לנסות עדיף ובלתי-יציבים,

מבטי אינה זו ששנה ייתכן החדש.
 לרוב לפחות רחוק, לטווח בניה חה
להתרע מאוד חשוב אך המזל, בני

 לעבר הגעגועים חדשה. בחברה נן
יעזרו. לא

 או המטרה, את השיג שלא דלי
 השאיפה את להגשים הצליח שלא

 שאליו מסויים למישהו להתקרב
וכמ לוותר, נוטה קירבה, חש הוא
 שונות דרכים למצוא נהנה עט

 האובייקט, את להדהים ומשונות
 לאלה וגם השנה, יעזור לא זה אך

 על לא אך מסביב, להביט כדאי
המוכרת. הסביבה

תמחרים
 ירושלים, מברלין,

לתל־אביב ולונדון
 של 62ה־ יום־הולדתה ♦ נחוג

 בית- שופטת ולנשטיין, שולמית
 במסיבת־ בתל־אביב, המחוזי המישפט
 יחד לה, שהגישו עמיתיה, של הפתעה

 יום־הול־ כמתנות עוגת־המישמש, עם
 ומערכת מאפרה עט, השאר, בין דת,

בר ילידת ולנשטיץ, לכוסות. תחתיות
 ובלוג־ בירושלים מישפטים למדה לין,
 מי ולנשטיץ, לאריה שנישאה לפני רץ

 סוכנות כתב בשנים עשרות משך שהיה
 (ושנפטר בארץ רויטריס הידיעות

 המיש־ בקריירה והחלה שנים), 12 לפני
 מישרת היתה שראשיתה שלה, פטית

תל־אביב. מחוז פרקליטת
• • •

שהיה הבניין פועל
הכללי למזכיר

 של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 הכללי מזכירה שהיה מי בקר, אהרון

 .60ה־ בשנות העובדים הסתדרות של
 בגיל ארצה שעלה רוסיה, יליד בקר,

 ופועל־ קיבוץ כחבר דרכו את החל ,18
 הציבורית(בין לזירה שעבר לפני בניין

 הטכסטיל פועלי איגוד מזכיר השאר:
 אותו שטח מפא״י), מטעם וחבר־כנסת

בי־ שימש, עת שנה, של לתקופה נטש

הא חלוקת לתוכנית בארץ המיפלגות
 פיל ועדת של הראשונה(כהצעתה רץ

 כישרונו אך ).1937 בשנת הבריטית
 ביסודיות טמון היה גבע של האמיתי
 כי גילה כאשר העיתונאית: עבודתו

 שנות של במישרד־המיסחר־והתעשיה
 בבתי־ ,חיסכון מסיבות מניחים, 60ה״

 העתקי נייר־טואלט במקום השימוש,
 ליקט התעצל, לא מישרדיים, מיכתבים

 מיספר מהם ושלף ביומו יום מדי אותם
סקופים*. של רב

• • •
האחרון הכבוד

דולר מיליוני ל־ססו
 ,75 בגיל בניו־יורק, ♦ נפטרה
ושו אשתו גרים, חיה קארוליין

 כגדול שנחשב מי של לנדבנות תפתו
 מיליון היהודי(מאה לחינוך הנדבנים

 המולטי־מיליונר הבנקאי כה), עד דולר
 שאול יוסף הניריורקית) הבורסה (וחבר
 ליד גרוס נקברה בקשתה לפי גרוס.

 עליזה הקרובה, ידידתה של קיברה
 גרוס, בירושלים. בהר־הזיתים בגין.

 בהשכלתה, ומישפטנית פולין יוצאת
 עשרות מתרומות נכבד חלק כיוונה

ישרא למוסדות הדולארים מיליוני
ישר ומוסיאון וייצמן ממכון ליים,

 הרופא, אסף בית״החולים ועד אל
וישיבות, מעונות־יום שיניים, מירפאות

)1969(בקר ודדב מזכ׳־ל
ביטחון טכסטיל, קיבוץ,

 מישל- כראש מילחמת־העצמאות, מי
מישרד־הביטחון. של חת״הקניות

 הדייל אהבת
מספינת־האהבה

ס ר א ת שבמדי בסיאו־סיטי ♦ ה
 גרב־ פרד האמריקאית, אייאובה נת
 כשחקן־טלוויזיה יותר הידוע ,38 די,

סמית גופר הרייל בתפקיד שהתפרסם
ת־האהבה, בסידרת זה והמשמש ספינ

טרי(מ קונגרס כחבר ימים שבועיים
 קת־ עם הרפובליקאית). המיפלגה טעם

שבועון. כתבת מאן, רץ

 האחרון הכבוד
לאביו הבז של

ר ט פ  ,61 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 ברא- שגריר אלדוס, סוטלו לאורו

 האחרונות. השנים בארבע בישראל זיל
קונ בעבר שהיה אלווס, של ארונו את
 באיים ושגרירה בניו־יורק ארצו סול

 איש בנו, למולדתו ליווה הפיליפיניים,
 שבא הוא, גם הבראזילאי מישרד־החוץ

ארצה. במיוחד, כך, לשם

 להיסטוריה הדוקטור
ביומון חוקר בכתב

ר ט פ  ד״ר ,64 בגיל בירושלים, ♦ נ
 גבע, (״דולפי״)אהרון (להיסטוריה)

א דרך בארץ שעשה עיתונאי(דבר),
ממול ,17 בגיל שהעפיל, מעת רוכה
 כנוטר שירת גבע צ׳כוסלובקיה. דתו,

 מילחמת־ של הבריטי בצבא וכחייל
 ללא־תיק השר של דוברו היה העולם,
 הדוקטורט את ועשה גלילי ישראל

יחס בנושא העברית באוניברסיטה שלו

 שחלק המיוחד הכבוד את שמסביר מה
 הרב ש״ס, תנועת של הרוחני אביה לה

ארו את לקבל שבא שך, מנחם אליעזר
 עם בן־גוריון(יחד בנמל־התעופה נה

 הרב לשעבר שר־פנים ש׳׳ס, ראשי
 והרווחה, העבודה שר וסגן פרץ יצחק
פינחסי). רפאל הרב

 הרצפות שוטף
רגליו על שעבד

ר ט פ  בגיל מסרטן, בהוליווד, ♦ נ
להו שהירבה רקדן בולג׳ר, דיי ,83

 עוץ, מארץ (הקוסם בסרטים פיע
 לעיסוקו ושהגיע ציארליי) איפה
 לימודי־ את מימן כאשר הקשה, בדרך

 ושטיפת־ מניקוי־רצפות שלו הריקוד
כלים.

• • •
הבנים, אבי

והספינות המסמרים
ר ט פ  אהרון ,87 בגיל בחיפה, ♦ נ
 בארץ הראשון הספנות סוכן רוזנפלד,

הארצ תברות־הספנות בעלי ומוותיקי
 זיכרון־יעקב יליד רוזנפלד, ישראליות.

 השאיר המקומי, ביקב פקיד של ובנו
 חברות- ומנהלי בעלי בנים, שלושה
 ובאיים בבלגיה (בארץ, הם גם ספנות

 כאחד גם בחייו נודע אך הפיליפיניים),
(קונ המקומיים הקונסולים מראשוני

 בת־גלים שכונת ממייסדי בלגיה), סול
למסמ חיפאי ובית־חרושת החיפאית

רים.

 שר־המיסחר־והתעשיה כאשר *
 חקר ספיר, פינחס ימים, אותם של

 לו הסביר ההדלפות, למקור אותו
 אספתי הידיעות ״את בפשטות: גבע
התחת!״ מן

במדינה
מישפט

 את להשמיד
האצבע טביעות
 למישטרה הורתה הפקליטות

 עורד־דין נגד תיק לסגור
 טביעות את ולהשמיד

אצבעותיו
 המיקרה, של המיוחדות ״בנסיבות

במי שנעשה בשימוש וזתחשב ובעיקר
 לבית־המיש־ האמת ,גילוי כלומר דע,
 מחוסר התיק את לסגור החלטתי פט',

 מ־ פרקליטת כתבה כך לציבור,״ ענייו
ארבל. עדנה חודהמרכז,

 בבית- הציג זילברשטיין עורך־הדין
 של קודמות הרשעות גליון המישפט

 לתביעה. ידוע היה שלא עד־מדינה,
ומהי ברצח נאשם ייצג זילברשטיין

 מאוד חשובה היתה העד על מנותו
 את לערער כדי האשמה. לקביעת
 כי זילברשטיין טען העד, מהימנות

 הציגה התובעת עשיר. פלילי עבר לעד
 מאוד קצרה רשימה בית־המישפט לפני
הס השיג ואז קודמות, הרשעות של

 שהיתה המלאה, הרשימה את ניגור
ומרשימה. ארוכה

 הזה המידע כי חשד שהיה מאחר
פת כדין, שלא הסניגור על־ידי הושג

 זומן כך לשם בחקירה. המישטרה חה
 כחשוד נחקר למישטרה, זילברשטיין

 מכל כמו טבעיות־אצבע, ממנו ונלקחו
אחר. חשוד

זילבר של סניגורו הצדק. למען
 מיכתב כתב כהן, עורך־הדין שטיין,

 מחיקת את וביקש לפרקליטות חריף
שנל וטביעות־האצבע המישטרה תיק
מהמישטרה. התנצלות ביקש וכן קחו,

 והגיעה בעניין חקרה הפרקליטות
 הושגה שלכאורה למרות כי למסקנה
 כדין, שלא הקודמות ההרשעות רשימת
 למען שימוש בה עשה שהסניגור מאחר
 בית־המישפט לפני להביא וכדי הצדק,

 בכך אין הרלוונטיות, העובדות כל את
 וטבי־ נסגר, נגדו התיק לציבור. עניין

הושמדו. עות־האצבע

מדי חרוץ היה השבר
 העובד של הרבה מסירותו

 והבלשיס חשד, העלתה
 מרמה הוא בי מצאו

מעבידיו את
 בתל־ דן במלון עבד בן־ששון יעקב

 איש־ היה הוא תמימות. שנים שש אביב
התעו נגדו החשדות ושליח. תחזוקה

 להיות החל כאשר לאחרונה, רק ררו
לעבודה. מדי מסור

 פיתאום כי הרגישו עליו הממונים
 הזמן, לפני שעה לעבודה לבוא התחיל
הז כל על וקפץ אחרון תמיד נשאר
לשליחויות. ללכת דמנות

 במדינת־ישראל עובד של חריצות
לע החלו ולכן חשד, מעורר עניין היא
בן־ששון. אחרי קוב

בד מה זמן במישקל. הפרשים
 של מעשיו את הפרטיים החוקרים קו

 היה הוא שיטתו. את שגילו עד השליח,
 למיש־ מהמלון חבילות יום בכל מעביר

 סניף־ לאותו פנה תמיד בדואר. לוח
 אותו דרך החבילות את ושלח הדואר

 חיכה לא מעולם שהוא אלא הפקיד.
 היה הקבלה את קבלה. לו יתן שהפקיד

 לה הסניף, באותו אחרת מפקידה לוקח
 החבילות, מישקל היה מה אומר היה

 סכום על קבלה לו רושמת היתה והיא
שנקב. למישקל המתאים

 היה יום בכל כי העלתה, זו חקירה
 ומקבל מעבידו את מרמה בן־שושן

 מזה בהרבה גדול מישקל עבור קבלות
 שילשל במחיר ההפרשים את ששלח.
 בן־שושן את עצרה המישטרה לכיסו.

 את לו שנתנה פקידת־הבנק את וגם
 עו־ על־ידי שיוצג בן־שושן, הקבלות.

 ממישרדו פרנקל, ליאורה רכת־הדין
 ונידון באשמה הודה מקרין, דרור של

 ומאסר־על- שקלים 4,000 בסך לקנס
 הדואר, פקידת כי העיד הוא תנאי.

 הוא שותפתו. היתה לא איתו, שנעצרה
 והיא אותה, גם רימה למעשה כי אמר

עליו. שסמכה מכיוון דבריו את קיבלה

2577 הזה העולם


