
ם רי ת מ ש המנכיל של סימן־ההיכרת הוא החד
באוסרו חתן

 נורבגיה•.,מביו, באוסלו,.בירת ♦ נבחר
 לשנת לשלום פרס־נובל לחתן מועמדים, 101

 ),541 גיאטסו טנזין דולר), אלף 445( 1989
 ב־ באלימות להשתמש העקרוני ״סירובו על

 כאשר ,1950 בשנת שהחל מאבק־השיחרור,׳׳
 כעבור גלה, שממנה ארצו, את כבשו הסינים

 הדתי מנהיגם הוא גיאטסו להודו. שנים, תשע
 מאו הטיבטים, מיליון ארבעה של והחילוני

לאמה(״אוקיי כדלא׳ שנתיים, בגיל הוכתר,
החוכמה״). נוס

בבו־די! בחירה
ר ח ב  התיומורת, נגני 115 על־ידי ♦ נ

 התיז־ של הראשי ולמנצח המוסיקלי למנהל
ל הנחשבת ברלין, של הפילהרמונית מורת
 ),56(אבאדו קלודיו בעולם, הטובות אחת

 היה התפקיד על הצמודים ממתחריו כשאחד
 של יורשו אבאדו, ברנבוים. דניאל הישראלי

 המנהל הוא בברלין, פון־קאראייאן הרברס
 ולשעבר הווינאית האופרה של המוסיקלי

 עיר־הולדתו. במילאנו, לה־סקאלה מנהל
ה התיזמורת עם רבות פעמים הופיע הוא

ש כך על גאה והוא הישראלית פילהרמונית
 פסנתרנית; (האם; הם אף מוסיקאים הוריו,
 על מילחמת־העולם בימי נעצרו כנר) האב:

יהודיים. ילדים בדירתם שהסתירו

בהחאנה הפסד
ג חו סד יוסך של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נ
פע שש שהיה ישראל, שחמתאי בכיר רת,
גרמ יליד פורת, בשח־מת. הארץ אלוף מים
 היה, ,18 מגיל שח־מת אמן תואר בעל ניה,

 (חפצי־בה קבוצה חבר בארץ, דרכו בראשית
 ב־ לול בעל מכן ולאחר יזרעאל) שבעמק

בקואופר בכיר ופקיד שבשרון רמות־השבים
 ימים אל־על, השם את המקומי,.שנשא טיב

 הלאומית חברת־התעופה שמטוסי לפני רבים
 המדינה את ייצג הוא זה. שם תחת המריאו

 העולם, ברחבי שח־מת אולימפיאדות 11 ב־
 הפסיד, שבה קובה, בירת בהוואנה, השאר בין

 קובה, למנהיג למדיי, ושקול ממושך במישחק
קאסטרו. פידל

בפנמה אנגלי
 גראהאם של 85ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
ץ, ר ה האנגליים(האדם הסופרים מחשובי ג

 כשמאחוריו השקט), האמריקאי שלישי;
 באוכספורד; לימודים מאוד: מגוונת קאריירה

 הבריטי בביון שרות הלונדוני; בט״מס עבודה
 הרבה התעניינותו ובגין מילחמת־העולם של

 במיש־ חברות גם הלטינית אמריקה במדינות
 ארצות־הב־ עם ההסכם לחתימת פנמה לחת
 פנמית. לריבונות תעלת־פנמה להשבת רית

 סיפרי־ כמה גם כתב ולבת, לבן אב גרץ,
.1981 לשנת ירושלים פרס חתן והוא ילדים

בפאריס מחת
׳ב הסרטן, ממחלת בפאריס, ♦ נפטרה

דייוויס, אליזבת(״בטי״) רות ,81 גיל
(ה הוותיקה האמריקאית שחקנית־הקולנוע

דייווים שחקנית
ונחלות כחולות עינ״ם

 ימים ני״ול), לבייבי קרה מה חווה; אודות כל
 פסטיבל של בפרס־הכבוד שזכתה אחר מיספר

 דייוויס, הספרדית. בסן־סבסטיאן הקולנוע
 רצח שבהם, סרטים(האחרון 101 ב־ שכיכבה

 פעמיים זכתה שנה) 11 לפני הופק הנילוס, על
 ונודעה פעמים ארבע נישאה האוסקאר, בפרס

 והגדולות הכחולות עיניה בגין במיוחד
כמעט. הכפייתי ועישונה

בניו־יורק סיפור
 של 80ה־ יוס״הולדתה בירושלים ♦ נחוג
הוו סופרת־הילדים טשרנוביץ, ימימה

ה שסיפורה אחד), בעיקבות (שמעה תיקה
 בלבד, 12 בת בהיותה פורסם, לילדים ראשון

 ראשית של הניו״יורקי העברי בעיתון־הילדים
 ואשתו לשתיים אם נוביץ, טשו ערן. המאה,

ולש צה״ל אלופי מראשוני אבידר, יוסף של
לי ילידת היא במוסקווה, ישראל שגריר עבר
 טשר־ שמואל הסופר־העיתונאי של ובתו טא

 שנודע הראשונים, בימיו הארץ כתב נוביץ,
ספוג. בשם־העט

46

בנהריים מורה
 פרופסור ,87 בגיל בירושלים, ♦ נפטר

חו בלשן, סדן, דב אידיש) ולספרות (לשפה
 רב־גווני, ומתרגם עורך משורר, סופר, קר,

 שאותו קובץ־שירים(צלילים), ספריו 70 שבין
 צימר בדיחות(קערת־ ואוסף 19 בגיל פירסם

 סוחר של בנו סדן, לרב־מכר. שהיה קים)
 להוראה בארץ דרכו בתחילת פנה ;גליצאי

 תחנת־החשמל של (במחנה־ההקמה לפועלים
 היה, ואחר עמק־הירדן) שבצפון בנהריים

 רבר של הספרותי העורך מיספר, שנים במשך
 סדן הנה. המנוקד עיתון־העולים ועורך

 עטרת בהשבת הצלחתו על במיוחד התגאה
הכנסת מן בפרישתו בארץ; ליושנה האידיש

סדן חוקר
ובנים צימוקים צלילים

 מטעם כח״כ שנים שלוש משך שימש (שבה
 ל־ התנגדותו רקע על ,1968 בשנת מפא״י)

פרו בניו, שני ועל לגרמניה הכנסת מישלחת
 יצחק בכורו, הוא בהם שהנודע הם, אף פסורים

ש מי חקלאית, לכלכלה פרופסור סדן, עזרא
 יורם של בימיו מישרד־האוצר מנכ״ל היה

ארידור.
לכי — ה״ה/ד״ם לפרסחובל 7בנינו *
 (לכלכלהלספחת לרפואה, לפיסיקה, סיה,
םשתתלהט —  סיקצר ועדות ערירי ;נחרי

 בירת בשטוקהולם, מושבן שמקום שות,
 ערירי לשלום פרסתובל חתן וכחד שבריה,

 המחר אקדמיה ואנשי פוליטיקאים של וערה
השכנה. באוסלו נסת

 גם מוזג עוף הוא החוש המננ״ר
 בהבוות דוגל גם דשעבו, חוד■
 שר מתנגד גם מהמדינה, הדת

] ואונס שמיו של נאמן גם קמניו״וויו,
),סער(סרצינסק *•דעו!

די ^ שרד־העבודה מי  השבוע התקשו מי
 הוא החדש. המנכ״ל דיברי את להבין ₪4

צרוד. בקול לחש
 מה־ מאוך שונה היה אחרים בדברים גם

 אגודת־ איש זיידמן, חנוך הקודם, מנכ״ל
והשי קטנה, יותר הרבה שלו הכיפה ישראל.

 גם היה אבל ופרוע. ארוך יותר הרבה ער
 פעם השתייך סלאווין שמואל — דומה משהו
 לו שהתחשק עד זיידמן, כמו העולם לאותו
ומתמטיקה. היסטוריה גם ללמוד

 סגן־שר־העבודה־והרווחה, של התפטרותם
אנשי זיידמן, חנוך ומנכ״לו, פלדמן, זאב הרב

 ריק חלל במישרד הותירה אגודת״ישראל,
מאוד. קצר לזמן

 זד לתפקיד נכנם השבוע הראשון ביום
 סלאווין, שמואל המישרד של החדש מנכ״ל

 השנים בשלוש ששימש ומי הליכוד מצעירי
לראש־הממשלה. כלכלי כעוזר האחרונות
 למנות מתכוון שמיר כי הסתבר השבוע

 שר־ לתפקיד מילוא, רוני השר נאמנו, את
הח שאגודת־ישראל בזמן העבודה־והרווחה.

 שמיר היה המישרד, את וניהלה בתיק זיקה
 מפאת שר־העבודה־והרווחה, פורמלית, עצמו,

להש־ אגודת־ישראל. של העקרוני סירובה

שוטה חסיד־ לא
 ניתן שמיר. יצחק של המדינית התוכנית על להתבגוא שש אינו סלאווין

 את נכון״ ש״ינווט ומאמין לשמיר, נאמן הוא אך שלה, נלהב תומך שאינו להבין
 כרגע, קמפ-דייוויד. להסכמי מחוייבת כבר הממשלה ״כיום בלשונו: העניינים.

 את מהם ולהפיק בהם, הטמונות הטכנות את למנוע זה לעשות שניתן מה
כך.״ זה את מנווט שראש־־הממשלה לי נראה המכטימלית. התועלת
גוש־אמוניסז כאיש אותו להגדיר ניתן האם
 הוא המרכזי הנושא שאצלם הגוש, לאנשי בניגוד אבל דתי, אדם אמנם ״אני

ת אמונתי את מערבב לא אני אלוקי, צו  אם השאלה הפוליטית. ואמונתי הדתי
ת. לא פוליטית, שאלה היא לא או ושומרון ביהודה להחזיק  כשהייתי דתי

 קמתי פשוש - הגיע והצבא גוש״אמונים, אנשי עם בלתי״חוקיות בהתנחלויות
ת תפיטה החיילים. עם התעמתתי לא והלכתי. תי  מעבר היא שהדת תגרוס ד

למיטגרת.״ כפוף אני לחוק.
ת מצא לא זה איך קמפ״דייוויד, להטכמי חריף כמתנגד בתחייה: עצמו א

 שלה; בטיטמת״הבחירות לתמצת ניתן בתחייה לי שהפריע מה ״את
 המפתח היא כי הכלכלה, גם זה לי שחשוב מה ארץ־ישראל.״ - והעיקר ״...

 זה ארץ־ישראל. וגם נכונה כלכלה גם נכונה, חברה גם יש האחרים. לדברים
מיכלול."
במיוחד: מעריץ הוא מדינאי או פוליטיקאי איזה
 את מאוד הערכתי פעם אחד. אף מעריץ לא אני הישיבה, את שעזבתי ״מאז

 שיקול״הדעת את מעריך אני שמיר אצל קמפ״דייוויד. אחדי והתאכזבתי בגץ
 כמו מישהו אחרי שהולך מישהו לא אני אבל עקרונות. על האיתנה והעמידה

הישיבה.״ את שעזבתי מאז חסיד,


