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ג ו ח  מאמן של 39ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 שלח. שמעון בכדורסל, הלאומית הנבחרת

 קאריי־ צ״נגלה, בכינויו יותר הידוע לשלח,
 תל־ בהפועל שראשיתה בכדורסל, עשירה רה

 ולאחר מעיין־ברוך בהפועל אחר־כך אביב,
 ישראל נבחרת של הראשונה בחמישיה מכן

ב אירופה ובאליפות הלסינקי באולימפיאדת
 מאמן היה גם קצר זמן לפני עד מוסקבה.

נעוריו. קבוצת תל־אביב, הפועל

ם י ל ה נ ן מ מ ו  השחקנית ♦ ר
 עם שלה שהרומן סטרייפנד, כרכרה

לפ הסתיים טרודו פייר קנדה ראש־ממשלת
 על לאוסקר המועמד והשחקן כחודשיים, ני

 אוניל, ריאן אחבה סיפור בסרט הופעתו
 כוכבת יאנג, טיילור לי לשחקנית הנשוי

ההרפתקנים.

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  ג׳יימס . ל
 שנפרד קונרי, שון ,007 חשאי סוכן בונד,
 סילג־ דיאנה מרעייתו שבועות שלושה לפני

 האנגליה והשחקנית לגט, עתה ומחכה טו
גרו שהיא קורי אדריאן צרפתי נימויגא

.37 בת שה

ו א ש י ה הכדורסלן באנטוורפן, * נ
 ישרא־ והרמת-גנית דירקם קמיל בלגי
ב הכירו השניים מלחי. (ראלי) לה
כדורסל שיחק דירקם כאשר שעברה, שנה

דירקס

כדור שיחקה וישראלה רמת־גן מכבי במדי
 הוא שם לבלגיה, חזר קמיל וכדוריד. סל

 נסעה וישראלה ,4 רויאל בקבוצת משחק
אחריו.

ה נ ו ב המערבית גרמניה לשגריר ♦ מ
ש קנוקה, הרמן קארל של במקומו ישראל,
 — בברזיל גרמניה כשגריר לכהן יועבר

 עד שכיהן פוטקומאר, פץ קאסקו
 ה־ המפלגה ביטאון של הראשי כעורך כה

פורוורטס. סוציאל־דמוקרטית

ה ר ט פ  הזכר קשה, מחלה אחרי ♦ נ
בהצ הופיעה .39 בגיל שוקן, אולי רת

 הישראלית באופרה ראשיים בתפקידים לחה
 ה־ משחקי במחזמר בזמנו השתתפה ואף

 יהודה הבימה שחקן בעל, הניחה פיג׳אמה.
ובת. בן אפרוני,

♦ ר ט פ  מ־ תל־השומר, בבית־החולים נ
ישר של השחמת אמני זקן במוח, שטף־דם

ב פולין את ייצג הוא כלס. משה אל,
 בשנות לארץ, עלה ואחר־כך אולימפיאדה

מה עד ותפס בלתי־חוקי, באורח השלושים,
 נטל הישראלית. האמנים בצמרת מקום רה

 של החשובות התחרויות בכל כמעט חלק
 בגיל אשתקד, זכה ואף ותל־אביב ישראל

התל־אביבי. רשבסקי מועדון באליפות ,74

♦ ר ט פ ש מי ,68 בגיל בפלורידה, נ
 ארצות- לנשיאות במירוץ פעמיים ניכשל
 ה־ במלחמתו ושנודע ,40ה־ בשנות הברית

 בארצות־הברית, המאורגן בפשע עיקבית
 מדינת מושל בזמנו שהיה דיואי, תומם

גיו־יורק.

♦ ר ט פ  ב־ אוניברסיטאי בבית־חולים נ
 שהיה כהן הנס ,79 בגיל ארצות־הברית,

 של הדיעות והוגי ההיסטוריונים מגדולי
 ה־ המשטר אופי על במיוחד שעמד הדור

 הכוח היא שהלאומיות וקבע טוטאלילארי
 בולטת כדוגמה הביא התקופה, של המרכזי

 הישראליים הפועלים של השינאה את לכך
 שימש הערביים. לפועלים בארץ־ישראל

אמריקאיות. אוניברסיטאות בכמה פרופסור

ךיד־י־ף־ין ז־זייי־,.
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