
תמרורי□
טוביה של הנכדה

 שנות״נישואין, שבע אחר ♦ נולדה
 ,28 זאדורה, ולסיא ,60 ריקלים, למשולם

 האדום, הפרפר שם על סרסר, הבכורה, בתם
 הכוכבנית האם, הופיעה בו הראשון, הסרט

 בארץ, שנולר אמריקאי איל־הון ריקליס, זאדורה.
 אחרי מטר), 1.55( הזעירה לזאדורה נישא

 הבוגרת. בתו אם הישראלית, מאשתו שהתגרש
 זמר־לעת״מצוא של בתו היא הקאתולית זאדורה
 קרשי על שלה שהופעת־הבכורה איטלקי, ממוצא
 של מנכדותיו כאחת בגיל־צעיר, היתה ברודווי
הגג. על בכנר החולב טוביה

• • •
המלצרית שד החזה

 בגין במישפט־פיצויים, בלונדון, ♦ זכתה
 סטרלינג לירות 1000 ובסך מינית, הפלייה

 מלצרית ,20,0ו6ם שובאן שקל), אלף 750(כ־
 בגלל מעבודתה שפוטרה אחרי אירי, ממוצא
 סנטימטר). 101( מוגזם בהיקף חזה בעלת היותה

 להגנתה, טענה פוטרה. ממנה המסעדות, שרשרת
 מידות בשתי גדולות היו ספורס של מידותיה כי

 שהיא המכסימאליים התקניים המדים ממידת
למלצריות. מנפקת

האלוף שר החיים
 נרקיס, עוזי של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 היהודית הסוכנות של המיוחדות הקרנות מנכ״ל
 הסוכנות, של העלייה מחלקת מנכ״ל ולשעבר

 במלחמת המרכז פיקוד כאלוף יותר שהתפרסם
וירו המערבית הגדה נכבשו עת ששת־הימים,

 פלמ״ח איש שהיה ירושלים, יליד נרקיס, שלים.
 הרבה: בחייו עבר ')48 ירושלים בקרבות (ומג״ד

העב באוניברסיטה ופילוסופיה ערבית מלימודי
 ומפיקוד בפאריס, צה״ל נספח לתפקיד עד רית
 קצרה(ארבע לחברות לאומי לבטחון המכללה על

ירושלים. עיריית במועצת שנים)

• • •
התורכים של המתורגמן

 יעקב של 76ה־ יוס־הולדתו ♦ נחוג
 בן־מורה, ומורה יפו יליד חורגין, יהושע

 עליהם ההיסטוריים, סיפוריו באינסוף שהתפרסם
 (הקנאים בארץ בני־נוער של דורות גדלו

 אגריפס). חומות בלהבות, ירושלים הצעירים.
 בין לסיפוריו, הצבע ואת הרקע את צבר חורגין
 במלחמת־ הרבים: ובנדודיו בעיסוקיו השאר,
 התורכי בצבא מתורגמן היה הראשונה העולם
 הבריטים, על־ידי הארץ כיבוש ואחר בסוריה

 עסק לאחר־מכן הבריטי. בחיל־הרפואה פקיד
 ערך. ואף ותל־אביב טבריה בירושלים, בהוראה

 הילדים עיתון את ,30ה־ בשנות שנים, כמה משך
לנוער. בוסתנאי

• • •
השטיחים של הקשישה

 בראש הסובייטית, באסרביידז׳אן ♦ נחוג
 גיאו■ של 151ה־ יום־הולדתה האזרחית, השנה

 הקשישה האשה אילחיירובה, ליאנדאם
 .15ל־ אם אילחיירובה. בברית־המועצות. ביותר

 במלחמת־העולם בחזית. נפלו מהם ששלושה
 בכוחות ביתה משק את מנהלת עדיין השנייה,

 אורגת גם היא הפנויות ובעיתותיה עצמה
שטיחים.

• • •
דובר של הצוקים

 ,61 בגיל מהתקף־לב אנג׳לס, בלוס ♦ נפטר
 לונדון, יליד שחקן־קולנוע לאופורד, פיטר

 סרטיו(שהמוצלח 50 בזכות לו בא לא שפרסומו
 דובר צוקי שנה, 41 לפני הופק בהם והידוע

 משך נשוי שהיה העוברה בזכות אלא הלבנים).
 פאטרישיה, קנדי, האחים של לאחותם שנים 12

 יותר שקע כאשר מספר, שנים לפני נפרד ממנה
ובאלכוהול. בסמים ויותר

• • •
הירקון של הכנר

 ממושכת, מחלה אחרי בתל־אביב, ♦ נפטר
 ומראשוני כנר זילבר, ברעמי .70 בגיל

שנה 42 ניגן בה הפילהרמונית, התזמורת
יריד־המזרח במגרשי שלה הראשון (מהקונצרט

 הזמר של אביו בתל־אבים, הירקון גדות שעל
 מלכת צפירה, ברכה אשתו בן זילבר. אריאל

תימן. יוצאות הזמרות ובבירת

ספורט
ורחוק גבוה מהר,

 בבית הזרקורים לאור
בחרל המיפעלים ולכבוד

 זחה שערים הפרש
הפיד בכיוון אבל

 תל־אביב מכבי הבכירות, הכדורסל קבוצות
 לגמר אחת כל השבוע העפילו תל־אביב, והפועל
 בעוד אבל, השתתפו. הן בו חג״המולד, טורניר

 בלגרד האדום הכוכב את בלונדון ניצחה מכבי
 הפועל נוצחה 96:98 קריסטל־פאלאס בטורניר
 הקבוצה על־ידי שבהולנד, בהארלם תל־אביב

 שמכבי כך .94:92 אויל, מרתון האמריקאית,
 שתי של זהה, שערים בהפרש סיימו והפועל
הפוך. בכיוון אחת כל אבל נקודות,

 לתאוצתה שבה בכדורגל הלאומית הליגה גם
 חיפה מכבי הוכתרה הראשון הסיבוב סיום ועם

 0:3 בכפר־סבא שניצחה כאלופת־החורף,לאחר
 סלקטר) משה של ושער רוזנטל רוני של (מצמד
 לנצל השכילו שלא ירושלים, ביתר את והדיחה

 הרחקת (לאחר השחקנים ובמספר בשער יתרון
 הפועל נגד 1:1 בתיקו וסיימו קדוש) אלברט

באר־שבע.
 העונה לראשונה שאירחה בבלומפילד,

 תל־אביב (הפועל זרקורים לאור משחק-ליגה
 מן ארבעה הבקיעו גם )1:1 פתח־תקווה מכבי

 מלמיליאן, אורי בליגה המפורסמים המבקיעים
מכנס. ועודד סיני משה אביטן, שלום

 נגד בפתודתקווה תל־אביב מכבי של ונצחונה
 נתניה שמכבי בעוד לצמרת אותה קרב הפועל
 בנצחון שישי, ביום ראשון ליגה משחק חגגה

לוד. הפועל על ,0:6 מדהים,
 ירושלים הפועל השיגה הארצית בליגה

 שהגביר רמת־השרון, הפועל על חשוב נצחון־חוץ
 טורק וריפעת קביליו הרצל של סיכוייהם את

הלאומית. לליגה לשוב הבירה לקבוצת לעזור
 של הכדורסל נציגות תמשכנה גם השבוע

הפו־ בחו״ל: לשחק האירופים למפעלים ישראל

מאמןגדשון
ו פירור משאיר ״לא

האדומה. בחיפה עדיין שולטים הירוקים
 בכדורטל. גם נמשך וזה בכדורגל קורה זה

 המכבים הכדורטלנים השיגו במוצאי״שבת
 רצוף רביעי נצחון החיפאי, בדרבי מחיפה,

 החל מאז האחרונה וחצי בשנה )86:100(
גרשון. פנחס הקבוצה את לאמן

 הגביע גמר רבע במסגרת היה המשחק
 עם הגביע, גמר לחצי מכבי של והעפלתה
 קורת־רוח הסבה לגמר להעפיל אפשרות

 אחר הושג זה שהישג עוד ומה לכולם.
 לבקשת להעגות הסכימה הקבוצה שהנהלת

 קוק מרק של חוזהו את ולהתיר גרשון
הל בליגה מצטיין שחקן־חיזוק השחור,
 שלא אבל האחרונות, השנים בשלוש אומית

חיפה. במכבי גרשון בתקופת התאמץ כץ כל

ויליאמם כדורסלן
בלונדון פגישות אין

 חיפה הפועל איטליה, בקזרטה תל־אביב על
 בזגרב תל־אביב ומכבי האדום הכוכב נגד בבלגרד

ציבונה. נגד יוגוסלביה

אומו הוא מה

התיאבון
עם בא

הניצחון
 לא אתה לחיפה שהגעת מאז גרשון, פנחס
להפועל. פירור שום משאיר
 מכיר לא שאני כך חיפאי, ולא תל-אביבי אני
 נכון כדורסל. כעניין חיפה של המסורת את הרבה
 ולפני הדרבי משחקי בכל ניצחנו שהגעתי שמאז

 עכשיו שמח ואני נחת תמיד רוו לא הם כן
בעננים. שהאוהדים

 היו מפסידים, היינו חלילה שאם יודע אני רק
 מצד קוק. את ששיחררתי בגלל אותי מאשימים

ק כמו שחקן ללא הזה, הנצחון שני  הרבה נותן קו
גאווה.
 עצמן על סיבון לקחת הלב, על יד עם

קוקז את כששיחררת
 טוב בכושר הוא אם קוק שווה מה יודעים דגל
אבל... ברצינות, ומתאמן
הגביעז על הולכת מכבי האם

 אחרי לגמר. לעלות היא שלנו הממרה
 חיפה הפועל ואת תל־אביב הפועל את שניצחנו

 הקשת בדרך הגמר לחצי הגענו אם התיאבון. בא
לגמר. להגיע ננסה

 אתה העתודה. נבחרת מאמן גם אתה
העתידז שחקני מהתקדמות מרוצה

 לחשל היא, הזו הנבחרת של הראשונה המטרה
 בקרב שיש חושב אני לנבחרת. שחקנים מספר
 לנבחרת שיגיעו מועמדים מספר הזה הסגל

הלאומית.

״י כדורסל
חזקים מיספרים

 בקאזינו ניסים
לוויליאמס רדולארים

 מכבי של הענק שחקן־החיזוק ג׳ונסון, לי
 וכשחקן כמלך־הסלים שהוכתר תל־אביב,
 פאלאס בקריסטאל חג־המולר בטורניר המצטיין
 במספר מאמין בבכורה. מכבי זכתה בו בלונדון.

חולצתו. גב שעל המספר גם שהוא ,15
 מכבי, של האוהדים מן לאחד הציע ג׳ונסון

 בקאזינו להמר ללונדון, הקבוצה אל שנילווה
 הבטיח שתרוויח,״ ״תראה .15 מספר על המקומי

ג׳ונסון. לו
 ובמשר ג׳ונסון של עצתו את שכח לא האוהד
 השם בעל בקאזינו. ברולטה משחק של שעתיים

 15 המספר על כספו את שם ספורטסמן. ההולם
 שטרלינג לירות 600 רבר, של בסופו והרוויח,

שקל). אלף 500(כ־
 במקום, במקרה שנכח ישראלי הציע זה בשלב

̂  מוטי של המספר על גם להמר אוהד לאותו
 של מספרו על שם היסס. לא האוהד ).7(ארואסטי
.7 אכן, יצא, סיבוב ובאותו ארואסטי
 לא וגם בקאזינו היה שלא מי בלונדון. רמז

 אבל פאלאס, בקריסטאל מכבי של במשחקים
 בשורות ששיחק ייליאמס, ארל היה בלונדון, היה

 לגמר פעמים שלוש והצעידה שנים ארבע מצבי
 ללונדון הגיע ויליאמס לאלופות. אירופה גביע

 אולסי הטוב חברו עם נפגש אניטה, אשתו, עם
 שמהם מכבי, אנשי עם מלהיפגש נמנע אך פרי.

■ צורמים. באקורדים וחצי שנה לפני נפרד
 תל־אביב, ביתר של הכדורסל קבוצת יו״ר

 כאילו רמז בלונדון, הוא גם שהיה קופל, אבנר
 בשורות ישחק ויליאמס שארל אפשרות קיימת

 שלביתר להאמין קשה אך הבאה. בעונה קבוצתו
ויליאמס. דורש אותם הדולארים כמות את יש

האהבה כרטיס
מעדיביב, הם
מבידיס לא אד

 תל־אביב והפועל תל״אביב מכבי בין היריבות
 ספורט חובב כל יודע זאת ועמוקה. שורשית

בפרט. ובתל־אביב בארץ
 מנהל מחרובסקי, (״שמלוק") שמואל אך

מנהל ניסנוב. וניסן תל־אביב מכבי כדורסלני
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