
שלו ההולדת

★ הזרים לכדורסלנים

 בכישורים שניחן יוריני, הקוסם
 והסל- הסלפאתיה בתחום מיוחדים
במוע הולדתו יום את חגג קינזיס,

 מאות בתל־אביב. ,אמיח זסן דון
 במקום התקבצו ומעריציו מידידיו

 הבטיח שבו שלו, במופע לחזות כדי
 בין 'פלואורסנט נורת להדליק

 שיפיק חשמלי כוח בעזרת ידיו,
 זה אך פעל, לא הזה הפלא מגופו.

להש האורחים למאות הפריע לא
ולרקוד. תולל

עת;ג&ב! לכל אדם
ידידו של למסיבה אן לבלות, וממעט הקלטות

 המקום ביחצנית ופגש בא הוא יורמי הקוסם
 בלבוש התהדרה בתיה ישראלי(משמאל). בתיה

אדם. של הניצחי הג׳ינס רקע על שבלט חורפי,
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כהונתה. תום לפני שנישאת הראשונה המלכה היא ניקול (מימין). ף \ י ן ך ן  יום־ה־ מילחמת נכה שפיר, צביקה 1ך 111 ן
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המישטרה, מפכ״ל לשעבר שפיר, הרצל הוא אביו פציעתו. רות

כדורסלנים
מיממ ונבטו פיצחו חובבי

 ב־ שצפו שהליטאים, נוספרים
 רסת־גן מכני בין הכדורסל מישחק

 קובגו־ליטא,היג לקבוצת־הבתרסל
 הרנה יש שבארץ לגלות המומים

 הישראלים כל ושלא שחומי־עור
 המישחק אחדי ניוס דק לננים. הם

 נוהגת שישראל לליטאים סיפרו
 שלה קבוצות־הכרורסל את לאייש

 שחומי־עור, אמריקאיים בשחקנים
 שקבוצות־הכרורסל שאומר מה

 מ־ אמריקאיות יותר הן שלנו
ישראליות.

 שהסתובבה הבדיחה בערך זאת
הכדור שחקני איגוד של במסיבה

 בשיקאנו שהתקיימה הזרים, סל
 האהוד מקום פקטור׳, פאי פיצה

 מיש־ שידורי בגלל כדורסלנים על
מסן־-הוויריאו. על חקי־כדורסל
 שם. היו לא רבים שחקנים

 קבוצה בחו״ל, היתה אחת קבוצה
הערב. באותו שיחקה אחרת

 ריגר, שימי אחד, מאמן היה
כדור כמה עוד שחומי־עור, כמה

 ואיר מעריצות כמה לבנים, סלנים
 חוב־ אנשי־תיקשורת כמה גם לא?

בי־ספורט.

 מרוצים היו לא אל״י אגודת מתנדבי
לז בתל־אביב. הדיסקוטקים באחד חודשיים

 האגודה, פעילי כהן, ודנה כחלילי רון
 נותני־החסו! את למצוא היתה הבעייה הולם.

 הס מבעלי כהן, מוכה היו המתנדבים את
ביפו. אבולעפיה מאפיית

 חולון, מהפועל פלמר גרי *11ן 1ך1ך1|
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אשתו וולרי, ראשון, ממכבי רלפורד ריצ׳רד פה,

 הכדור■ שבין השחורים נציגי היו - ריצ׳רד של
 זרים, כדורסלנים 70ל־ קרוב יש בארץ סלנים.

ביחד. לפעול ומתכוונים באחרונה שהתאגדו
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