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אנשים
ת עוגה תי של מ < מ
 המשפטי היועץ של האחרון ביקורו בעת

 האו״ם בבנין כהן חיים ישראל לממשלת
 לא אותה ותיקה׳ מכרה פגש בניו־יורק,

 כרנסיס מרי זו היתד. רב. זמן מזה ראה
 נדונה אשר האמריקאית הנתינה האגן,
 חיים סוריה. לטובת ריגול באשמת בישראל

 נכנם במשפטה׳ התובע עצמו שהיה כהן,
פע שלוש אותה הזמין מרי, עם בשיחה

 השניים בילו בהן צהרים, לארוחות מים
. . ידידותיות בשיחות ארוכות שעות מ .

 הספיקה לפאריס האחרון ממסעה חזרה אז
 אם כי להוכיח, מאיר גילדה החוץ שרת

 בביקורה, היתר, לא מרובה מדינית תועלת
 היתה. גם היתד, גסטרונומית תועלת הרי

 אף והנוהגת עוגות באפיית המתמחה גולדה,
ה דיפלומטים עם ביותר החשובות בשיחות
 ידיה, מעשה עוגות להגיש בביתה נערכות
 ״נו, בשאלה: באמצע השיחה את ולשסע

 מיוחדים מתכונים עמה הביאה העוגה?״ איך
. . וטורטים לעוגות מפאריס .  ששרת בעת .

 אירגן האחרון, במסעה בלונדון היתד, החוץ
פגי אילת אליהו ישראל שגריר עבורה

 שה־ לפני דקות כמד, עתונאים. עם שה
 כבר נוכחה גולדה כאשר הגיעו, עתונאים

מט השגרירות מפקיד ביקשה היא באולם,
 את לנגב החלה מטלית, לד, כשהביאו לית.

גול על אחר סיפור . . . מהשולחן האבק
 ממסעה, שובה עם פגישתה, על מספר דה
ל באה גולדה מפא״י. חברות קבוצת עם

 בפני התנצלה מהודר, כובע חבושה פגישה
 — התפקיד בגלל רק הוא ״הכובע החברות:

 . • . מחייב״ הפרוטוקול לעשות. אפשר מה
ש מי גיינגר, לאד, הגברת של בהלוויתה

 בבית־ והמזנון הכנסת מזנון בעלת היתר,
 בשבוע שנפטרה בתל־אביב, אמריקה ציוני

 הכנסת יושב־ראש נשא ראש־השנה, שלפני
 למנוחה. אזכרה דברי שפרינצק יוסף

 היתד, ״היא השאר: בין שפרינצק, אמר
ב קילקלו הכנסת שחברי מה הכנסת. פאר

 במא־ במזנון היא תיקנה באולם, בריאותם
 לה היו לא כי אם . . . המשובחים כליה

 ילדיה״ היו הכנסת חברי 120 כל ילדים,
 היה יכול בישראל ביותר הגאה האדם . . .

 העשור ועדת עובד שגב, צבי השבוע להיות
 לבין הועדה בין הקשר כאיש שהתמנה

 חכם. עמום השנה איש התנ״ך, אלוף
 בהבראה שהותו בימי עמוס את ליתר, שגב

 במכתב חכם, עמום כתב עציון. ניר בקיבוץ
 התנ״ך מבחן ענין כל בא ״לו לידיד:

 כמו נפלא אדם להכיר שאוכל כדי ורק אך
 הבקורת אחרי . . . בכך״ לי היה די שגב,

 השופט על שהתעוררה החריפה הצבורית
ל בקשר חיטין, זלמן שניאור העליון
 הבינלאומי, התנ״כי החידון בסיום דבריו

מ עמוס את מכיר הוא כי הודיע בהם
 להשיב לנכון חשין השופט מצא ילדותו,

 עד היית ״איפה אותו: ששאלו אלה על
ה הסביר העת?״ כל החשית מדוע עכשיו?

גאו רק ״לא דבר: למערכת במכתב שופט
 קיומו.״ עצם אלא לי ידועה היתר, לא ניותו
 הורי שכרו 1921 בשנת עוד כי גילה חשין
 שמע לא ומאז הוריו, אצל דירה חכם עמום
 עמוס כי מסתבר דבריג לפי דבר. עליו
.34 או 30 בן ולא 37 בן כיום הוא חכם
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ת ר קו אמנות־ת בי
 ש־ החשוב הקדיש מספר שבועות לפני
 טיימס, הניו־יורק ארצות־הברית, בעתוני

 במאמר עבריים. לתקליטים מיוחדת כתבה
 רוכרנז העתון מבקר סקר ומנומק, ארוך

 הנפוצים העבריים התקליטים את שלטון
תי* צועד הרשימה בראש בארצות־הברית.

 וישראליים; יהודיים בשירים ביקל, אודור
 תיט־ ישראלית זמרת המבקר מעריך אחריו

 אומר: הוא עליה גיל, גאולה בשם ניר,
 עדיין, בשל אינו גיל הגברת של ״קולה

ב לפרקים.״ חטמי ולצרצור לשריקה נוטה
 הלל הזמרים צמד את המבקר משבח עיקר

 ״מעטים עליהם: כותב רווה, ואכיבה
היכו זו, במדינה תקליטים גבי על האמנים

 כה באופן ישראל אוירת את ליצור לים
ל יכול אדם . . . ואביבה הילל כמו יעיל

 מדבר בנוה נמצא שהוא לעצמו דמיין
 פאם־ כלה . . . מופיעים״ כשהם תנ״כי,
 לישראל, שעלה ההונגרי השחקן טור,

 בשטח להקלם וניסה שנים כמה כאן ישב
מו הצלחה, ללא בארץ והקולנוע התיאטרון

 רוזנת גרמני בסרט ראשי בתפקיד עתה פיע
האופ של קולנועית נוסחה שהוא הצ׳ארדש,

 כרמלה הרקדנית . . . המפורסמת רטה
ה בטלביזיה לאחרונה הופיעה גולדכרג

 המפורסם במועדון כיום ומופיעה בריטית׳
 הוח־ בטלביזיה הופעתה אחרי בוינה. מקסים

 הרחוק, במזרח הופעות לסיבוב כרמלה תמה
 ניו־ בנקוק, הונג־קונג, טוקיו, את הכולל
 שבועות שלושה . . . ורנגון קלקוטה דלה,י,
 הסופר החלו הנשואים, בברית שבאו אחרי

מרגי רודר קטי ואשתו מטמור יורם
 נגרמו כזכור, הרבנות. הטרדות את שים
ב לספקות בקשר בעבר קשיים לקטי כבר
 אולם הדינים. כל לפי יהודיה, היותה דבר

 במקור, סבלה היא נשואיה, אושרו לבסוף
 ראש שלכבוד אלא כשרה. כיהודיה ונישאה

ו קטי הפתעה: הרבנות לה הכינה השנה
 שלהם. הנשואין תעודת את קיבלו לא יורם

 לא מדוע לברר לרבנות, יורם כשצילצל
 הרבנות כי לו הודיעו התעודה, את קיבל
 וכך לחקירה. קטי את קודם להזמין רוצה
 באופן היא רודר שקטי המוזר המצב נוצר
תעו חוסר שבגלל אלא מטמור, קטי חוקי

 לשנות או זאת להוכיח ביכולתה אין דה
מת אינה קטי פנים כל על תעודותיה. את

 ואם הרבנות, בפני לחקירה להופיע כוננת
 קרוב התעודה, את לה לתת הרבנות תסרב
לבית־המשפט• יובא שהענין לודאי
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ת בדיחה מטי דיפלו
 בזמן היפנתה אכיר מירה הרכילאית

 לעסקן המיוחדת ליבה תשומת את האחרון
מר מדוע שתמהו לאלה ואלמן. נאה צבורי

 הרכילות במדור לאחרונה להזכיר מירד, בה
 מינהל ראש שכטרמן, אברהם את שלד,
ש הידיעות לנוכח זו עובדה תובן יפו,
 יהיו לא אם בקרוב. נישואים מתכנן הזוג
 יהיו הם ממלכתי. מידה בקנה נשואים אלה

ל כיאה אגב, עירוני. מידה בקנה לפחות
 רגש בעל הוא שכטרמן יפו, מינהל ראש

 לטייל מעדיף הזוג מפותח: לוקאל־פטריוטי
 של נשואים . . . בתל־אביב מאשר ביפו

 הם בקרוב להתקיים העשויים אחרת, אישיות
ל קוסוביצקי, ידסןש החזן של נשואין

המפור האישים אחד שהיה מי של אלמנתו
 ראש של שבנו אחרי . . . במדינה סמים

 לו נשא טוביהו דוד באר־שבע עירית
 קיבוץ בקיבוצו, שנערך חגיגי בטקס אשד,

 מיוחד ברכה מכתב העיר ראש שלח גבים,
 ״לשם ל״י 100 אליו לצרף שכח לא למשק,

 חדר־האוכל״ או המטבח בשביל מזכרת קנית
 הבכור בנם של המילה ברית טקס . . .

הארכי ובעלה מרון חנה השחקנית של
במע שנערך למרות רכטר, יעקב טקט

 בסחר. כמעט נערך ורב, מכובד קהל מד
 בעתין, המאורע על מודעה פירסם לא הזוג
 עתו־ כמעט היו לא המוזמנים עשרות ובין

 את לצלם צלם הזמין לא אפילו הזוג נאים.
ב שנוכח היחיד העתונות וצלם המאורע,

בתקי המאושר האב על־ידי התבקש מקום
 במאורע צילום שום לצלם לא רבה פות

. .  הפנטומימאי, ארקין (״ג׳וקי״) יעקב .
 עמו אותו לקח לא סאליבן כשאד שהתאכזב

לצר שעבר בשבוע הפליג לארצות־הברית,
 ברגע כי מספרים, למאורע ראיה עדי פת.

 ודרשו נערות כמד, בנמל הופיעו האחרון
 יכול שג׳וקי מה כל הנמהר. לצעד הסבר

ב כאן אותי מבינים ״לא להן: לומר היה
 יהודית זכתה עולמי לפירסום . . . ארץ״

 שבועות שלושה לפני שנבחרה מזרחי
 האמריקאי העתון ישראל. של המים כמלכת
תמו את פירסם ח ני דיילי ניו־יורק הנפוץ

 אודותיה. סיפור זית1בל יהודית של נתה
 לקבל יהודית החלה זה פירסום בעקבות
 המכתבים אמריקאיים. מאזרחים מכתבים
 מזרחי, יהודית הכתובת: לפי אליה המגיעים

 עד כללו ישראל, ישראל, של המים מלכת
 בארצות־הברית עבודה לסידור הצעות כד,

אמרי מצעירים הכרות והצעות כדוגמנית,
קאיים.


