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והשכל היד
 יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג

 מבכירי שווייצר, אברהם של 65ה־
 הארץ, היומון של המאמרים כותבי

 2 מס׳ כאיש שנים, במשך שנחשב,
 )76 שוקן, גרשום הראשי, העורך (אחרי

 יליד ששווייצר, למרות הארץ. של
 לפי וכלכלו הונגריה, בירת בודפשט,
 קיימברירג׳ (אוניברסיטת השכלתו

 כיועץ שנים מיספר שעשה היוקרתית),
בירו במישרד־האוצר בכיר וככלכלן

 למרי, ניציות ריעות בעל הוא שלים,
 ביקורת מלמתוח ממנו מונע הדבר אין

כשה הביטחונית, המערכת על מוחצת
התפנית על כתב וכך מתבקש, דבר
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שווייצר עיתונאי
מוחצת ביקורת נם

 יצחק שר־הביטחון, במדיניות האחרונה
קשה, ״יד הכבושים: בשטחים רבין,

וההון הבירה
ח ת פ  על־ידי בלנינגראד, ♦ נ

 בעיר פאב בעל ),42(דריים ברודר
 פאב־ המבורג, הצפון־גרמנית הנמל

 בתום בברית־המועצות, הראשון הבירה
האח השנים עשר במשך ביקורים, 100

 את לשכנע דרייס ביקש שבהן רונות,
 הפאב לפתיחת להסכים הסובייטים

 הצלחתם שלהם. הצפוני במטרופולין
 הדריי- מסעות־השיכנוע של הסופית

 לפני באישורן, כנראה, השתלבה, סיים
 המתירות החדשות, התקנות של כשנה,
 עם בברית־המועצות מיפעלים הקמת

 לפחות 51ש־* ובלבד זרים שותפים
 יהיה אלה מיפעלים של מהון־המניות

סובייטיות. בידיים

ובת־הלורד השר
 של קשריו בלונדון, ♦ נחשפו

 שר-המדי- ),42(וולדגרייב ויליאם
 הקהילה עם הבריטי, במישרד־החוץ נה

בפ שהוטחה אחרי המקומית, היהודית
 אחר דעתו, את שהביע על ביקורת ניו

 ערפאת, יאסר אש״ף, יו״ר עם פגישתו
בהת רע כל בכך היה לא כי בתוניסיה,

 אש״ף ראשי עם שלשוחח בעובדה חשב
 שעסקו, אנשים עם ״מלשבת שונה אינו
כשהכ ,כטרוד׳ תיארנו שפעם, במה,
 שבראשה לח״י, למחתרת היתה וונה
 כי התגלה עתה שמיר. יצחק עמד

 הדוק קשר קשור בעבר היה וולדגרייב
 היה בשעתו יהודיים: לורדים לשני

 הלורד של בתו לוויקטוריה, מאורס
 האישי כעוזרו שימש ובזמנו רוטשילד

 ויו״ר איל־הון ויינשטוק, הלורד של
אלקט נ־נראל הבריטית חברת״הענק

• • • 'יי' '
והגן האבן

 מדום־לב, בניו־יורק, ♦ נפטר
 מחשובי נוגוצ׳י, איסאמו ,84 בגיל

 לוס־ יליד נוגוצ׳י, המאה. של הפסלים
 וסופרת יפאני משורר של ובנם אנג׳לס

בפא השתלם ביפאן, גדל אמריקאית,
 דרכו בראשית התפרנס ובסין, ריס

 עבר אך אישים, דיוקנות של מפיסולם
 בעץ אבסטרקטי לפיסול מהרה עד

 ובנייר. בחרס ובארד, בפלדה ובאבן,
 (במיוחד כארריכל־גנים נודע גם הוא

 כגן־ ,פסלים הוצבו שבהם באתרים
 במזסיאון רוז בילי שם על האמנות
 של מזדמן וכמעצב בירושלים) ישראל

העגו כשהמנורה ורהיטים, תפאורות
 הפכה מנייר־אורז, האהיל בעלת לה, ן

ביותר. הנפוצים עיצובו מפריטי לאחד

. ת ו ו צ ת ב ר מ ז .. ה
מאשימה ירקוני יכה

ה. אותה טרד בה
ה שטו עצרה המי

שוחררה היא אותה.
^ עם ודיברה בערבות
אלו! ה איל!

 דימיון ומה אמת מה לדעת שוז ^
מור. ברי של בעולמה ן/

 היה במקורו עצמו. בשם מתחיל זה
מיימון. ברוריה

 בשביל רק זה ״ברוריה ברי? מדוע
 ומדוע ברי.״ לי קוראים כולם אמא.
 אני אם תמיד אותי שאלו ״כולם מור?

 שמיי־ להסביר לי נמאס אז מארוקאית.
 הוא ושאבי הרמב״ם, מישפחת זה מון

 י שמי את החלפתי לכן רוסית. ממישפחה
רישמי.״ באופן

 זוהרים שמות רצוף שלה המונולוג
 להרים רק אפשר לבסוף ומפורסמים.

 מסיפוריה חלק איזה לדעת אין ידיים.
 ואיזה אמת, הוא והמסובכים הארוכים

וחלום. דימיון פרי הוא חלק
 וגדולת״המידות הצעירה האשה

 1.74 גובה משאית, כמו נראית (״אני
 במיכנסי־ג׳ינם לבושה קילו״) 80 על

 חולצה (״זו אלגנטית ובחולצה הדוקים
 לחדל הרבה נסעתי כאשר עוד שקניתי
 עם...״ הנסיעות באחת ולונדון, לפאריס

 מתגוררת היא ידוע). ח״כ של שם
 לקולנוע סמוך ברמת־גן, ישנה בדירה

 שנים, 34 לפני נולדה שם אואזיס.
 כאן ״היו למדה. הסמוך ובבית־הספר

תל פרח. ממש בצופים, הייתי פרדסים.
 תלמידה לכולם. שעזרה מתוקה מידה

מעולה.״
 מדום־לב. אמה נפטרה שנתיים לפני

 התגוררה שבו הפנטהאוז את עזבה היא
̂  ״אבא אביה. עם לגור וחזרה בתל־אביב

 ¥ הוא וכעת לנהיגה, בית־ספר מנהל היה
בקולנוע.״ סדרן

 שוב. באחרונה הסתבכה מור ברי
 הזמרת את הטרידה כי נחשדה הפעם

 בשמה הזמינה בטלפון, ירקוני יפה
 של לבתה והודיעה ממיסעדות ארוחות
 מהתקף־לב. נפטרה אמה כי הזמרת

 אחרי נעצרה, ברי כי פורסם בעיתונות
 בטלפון קולה את שמעה שהזמרת

בערובה, שוחררה ברי אותו. וזיהתה

זילברשטיין פרקליט
ר הרוס שלי ,הלב




