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 כהן. יזהר של סיפורו כאן עד

 גתדיוזית. מסיבה זאת היתה ואכן,
 המועדון בפתח האורחים את קיבל יזהר

 ענוב לבנה, בחליפה לבוש כשהוא
 על־ידי ומאופר פפיון, בעניבת

 ליזיקה. הקוסמטיקאית
למסיבה נהרו אורחים עשרות י

 ואבי שביט ציפי לרקד, חדלה שלא
 הצטרפו המפורסמים אל טולידאנו.
 גברים המועדון, של הקבועים האורחים
 בלט וביניהם כנשים, לבושים

 בחליפת לבושה שהגיעה זלמן־שושי,
 וכובע בריקמת־זהב, מעוטרת קטיפה

 ליזהר הגישה שושי לראשה. אדום
 אמרו בבדיהודה, אותה ״קניתי תמונה.

הנושא. העיקר פיקאסו, של שזה לי
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מהגיהינום. דבריו, על־פי ששב, הזמר של יוס״הולדתו את לחגוג שבאו

 במועדון־ ראשון ביום שנערכה
 במצלמת צולמו וכולם התיאטרון,

 את והקליטה שהסריטה וידיאו
 עוגת־ כשלצידו עמד, יזהר האירוע.

 עשוי מרגרינה בפסל מקושטת ענק
מיקרופון. עם כדמותו

 לצד ומשעשע. מגוון היה הקהל
 זמרים ניראו העניפה, מישפחתו

 אביב לסלאו, חנה הגיעו ואמנים.
גלביה, בשימלת דיין, תיקי גלעדי,

 לו.״ להגיד שרציתי מה יבין יזהר
 והכינה טרחה שרה, יזהר, של אמו

 על ניצח האב קוסקוס. של סיר־ענק
 הופיע שבשיאה האמנותית, התוכנית

 לפנות 3 עד שנמשכה בשירה, יזהר
בוקר.
 שלי הניצחון של הגדול הרגע ״זה

 פה מעטים שרק שעברתי, הסבל כל על
יזהר. אמר עלי", עבר באמת מה יודעים

■ יריב שולמית

היפהפיה, ורדינההאחות
 כשמלאו שנולדה

באירוח. לו עזרה שנים, 10 ליזהר

 למסי־ באה הקוקסינל 111
 ליזהר והגישה בה 11/1111

פיקאסו. של רישום - מקורי שי

 בתחילת שנראה הגדול, סולימן 11 ך 11 ||ך■
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קוסקוס. שהכינה שרה האם מימין: הרוקדים. לקהל
18
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אביטל. אילנה הנוכחית, אשתו משמאל: אילנית.

חבוחרים
 (מטעם כחבר־הכנסת ♦ הושבע

 שפרש), פורת חנן של במקומו התחייה,
 ,63ה־ יום־הולדתו אחר ימים שבוע
 עורך היה 50ה־ בשנות שילוח. צבי
 ממקימי 1967ב־ הדור, מפא״י יומון

 עם (יחד השלמה ארץ־ישראל תנועת
 ועורך שמיר), ומשה אלתרמן נתן

 חריף מתנגד הארץ, זאת ביטאונה
 ההידברות וחסיד קמפידייוויר להסכמי

 השנה במשך לבנון. בנושא הסורים עם
 בגלל פעילות, מכל פרש האחרונה
אשתו. של האנושה מחלתה

ה א ש  המיש־ בחוות בשנית, ♦ ני
 ג׳ונסון ביינם לוטי בטכסאס, פחה

 נשיא של בנותיו בשתי הצעירה ),36(
 ג׳ונסון, לינדון 36ה־ ארצות־הברית

 בנקאי 139(טרסין ג׳ונסטון לאיאן
 של הראשונים נישואיה קאיימאן. מאיי

 של מישמר־הראש לקצין ג׳ונסון,
 הסתיימו ניוג׳נט, פטריק הנחת הנשיא,

בגירושין.

חוג  70ה־ יום־הולדתו בלונדון ♦ נ
 מפוחית־הפה. אמן אדלר לארי של

 מבל־ יהודי שרברב של בנו אדלר
 בגיל שלו הקאריירה את החל טימור,

 יומי עיתון של בתחרות זכה כאשר ,14
 לסידרת לשבוע דולר מאה של (ובחוזה
 היום עד מנגן הוא בניו־יורק). הופעות

 וחי ופלדה כסף עשוייה הונר במפוחית
 גלה שאליה באנגליה, שנים 35 מזה

 המק־ הרדיפות בעת מרצון
 בארצות־ 40ה־ שנות של קארתיסטיות

הברית.

 של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 את שגילה דובינר, שמואל(״סס״)

 את אירגן כאשר בעסקים, כשרונו
 בעיר הצעירים העיתונים מוכרי

את ועשה הקנדית, טורונטו הולדתו,

שילוח ח״ס
הסורים עם לדבר

 מיפעל כשהקים הראשון הכבד כספו
 כשעלה המקפצים. יו־יו כדורי לייצור
 דובינר יזם המדינה, הקמת עם ארצה,

 והפלסטיקה העפרונות מיפעלי את
 בהקמת במיוחד ונודע בירושלים,

 סרגל, הלודי הקרטון מיפעל
 ליצוא להשתמש ביקש שבתוצרתו

 הכבדים ארגזי־העץ במקום פרי־הדר,
 אז. עד השתמשו שבהם (והיקרים)

 מיכסת להגדלת גם שנאבק דובינר,
 ולהקמת לייצוא, האשכוליות נטיעת
 מיוחד ארכיטקטוני אופי בעלי בתים

 עוסק בארץ, האקלים תנאי את ההולם
 במיסגרת בעיקר בלבד, באמנות עתה

שלו. התל־אביבית הגלרייה

 יעקב של 85ה־ יום־הולדתו נחוג
 שהיה ומי תל־אביב יקיר בן־סירה,

 והארכי־ האינג׳ינרים אגודת נשיא
 עלה סופר, של בנו בן־סירה, טקטים.

 להיות, הספיק הוא .14 בגיל ארצה
 הרצליה: בגימנסיה לימודיו אחרי
 שוטר, שומר־שדות, חקלאי, פועל

 של הארצי והמזכיר סולל־כבישים
 ללונדון לצאת שהחליט לפני מכבי,

אותו הביא זה מיקצוע הנדסה. וללמוד

 1— תל־אביב, עיריית מהנדס לתפקיד
 המכריעות השנים 21 ב־ מילא שאותו

 ההנדסי מיבצעו העיר. התפתחות של
 עירוני בית־מיטבחיים הקמת הראשון:
 שדרות־ אבן־גבירול צומת (בקירבת

 שתושבי אחרי היום), של נורדאו
 במשך שבתו, 1929 של תל־אביב
 עד בשר, מאכילת אחדים חודשים

התירו הבריטיים הבריאות ששילטונות

)1956(דובינר איש־עסקיס
הכדורים את להקפיץ

 שקצבי כדי בית־המטבחיים, הקמת את
 בית־ לשירותי יזדקקו לא העיר

היפואי. המיטבחיים

 ,64 בגיל במילאנו, ♦ נפטר
דלה־סטללה, בליני סייר־לואיג׳י

 אנטי־ פרטיזן בהיותו שעצר, האיש
 שהיה מי את שנים, 39 לפני פשיסטי,

 ואת מוסוליני בניטו איטליה, רודן
 — כשעמדו פטאצ׳י, קלרה פילגשו,

 הוצאתם על והורה לשווייץ, לברוח
להורג.

 ממחלת ,68 בגיל ברומא, נפטר♦
 האופרה בריטון גובי, טיטו הסרטן,

 חולני(אסתמה) כילד שנולד האיטלקי,
 אחרי הבריא הוא אמיד. למהנדס
 ורכיבה טיפוס־הרים סקי, של מישטר

ללמוד התחיל גובי אופניים. על

גובי זמר
אופניים על לרכוב

 כשזכה, כיוון החליף אך מישפטים,
 מבית־ השתלמות במילגת ,21 בגיל
 סקאלה לה האופרה של הספר

במילאנו.

ר ט פ  ,87 בגיל בירושלים, ♦ נ
 הספרנים ותיק שונמי, שלמה

 העברי בית־הספר מייסד בארץ,
 עלותו טרם בצ׳בוסלובקיה, הראשון

 בשבע ששלט שונמי, .24 בגיל ארצה
 גילה, כאשר במיוחד התפרסם שפות,

 יותר וינאי, במרתף שנה, 30 לפני
 מיהודי שדדו שהנאצים ספרים ממיליון
 ארצה להעבירם הצליח הוא אירופה.
 לאוצרות־ המחלקה את בהם ולייסד
הלאומית. בסיפריה הגולה


