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שראלי לח״ י
3 ואשם את שוברים הגדורים ארבעת בעוד

וינה של העיר ראש של ובלשכתו (למעלה) הוינאי בפראטר הענק הגלגל ליד

 שנהנתה לאחר וינה, כל על יהודית צפתה הענק הגלגל של המטרים 35 גבהי מעל טוב. רצון
מפואר. תצלומים ואלבום מדליון לה העניק ראש־העיר ברכבת־השדים. מסובכת מנסיעה קודם

 שלי העתיקה במצלמתו יהודית הצטלמה (למטה) ההרוס האקרופוליס רקע עלאתתה
אתונה; עירית ראש יעם ישראל לחיי כוס הרימה לכן שקודם לאחר המקום, צלם

 סו־! חברי רוב תתפו הש בה ליהודית, ראש־העיר שערך המפוארת בקבלת־הפנים (למעלה). במשרדו
1ויווו. ישראל : העתיקות־חדשות המדינות ידידות לחיי שנייה כוס המשתתפים שתו העיריה, עצת

 ראש של בלשכתו לחיים וברכות יין כוסיות בהרמת נחתמה ישראל״יוון רית
ת רי עי  המים מלכת את ברך העיר, מועצת מחברי שמונה מלווה העיריה, ראש אתונה. ל
 להכרת קרא ישראל, של הטוב הרצון כשגרירת לאתונה שהגיעה מזרחי, יהודית הישראלית

דה־יורה. בישראל ארצו
 היוונית האוכלוסיה של האוהד ביחסה המורגלים באתונה, הישראלית הנציגות אנשי אפילו
 לה הלבבית, מקבלת־הפנים מופתעים היו היוונית, המדינה של הרשמי לייחס בניגוד לישראל,

 שערכה פנים, קבלת במסיבת ההלנית. לבירה בהגיעה הצעירה הישראלית המלכה זכתה
 כתב את הישראלית הנציגות אנשי חקרו ולמלוויה, המים למלכת היהודית אתונה קהילת
 העיר, ראש בלשכת הפנים קבלת של לפרטי־פרטים שאלוהו המלכה, את שליווה הזה העולם
הביקור. תוצאות על בירושלים למשרד־החוץ מעודד דו״ח אחר־כך דיודחו
 סיכם ולבבית. חמימה לקבלת־פנים מזרחי יהודית זכתה בו היחיד המקום זה היה לא

 על במסעה האחרונה התחנה באיסטנבול, יהודית של ביקורה את הישראלית השגרירות איש
 שליחים של רשמיים ביקורים מאלף יותר שווה כזה ,,מסע התיכון: הים בירות פני

ממשלתיים.״
הצוענים למצח שילינגים★ ★ ★

 המכרעת הסצינה נערכה עליו ענק, גלגל ממרומי — ממנו הוינאי, הפראטר על במיוחד
 שמעה יהודית אחד. במבט וינה את לראות אפשר אמר, כך — השלישי האדם בסרט ביותר

 כל את בתוכו כולל ביותר, משוכלל לונה־פארק שהינו לפראטר, מלודיה עם, יצאה להמלצה,
הקירקסי. הבידור של העולמיות האטרקציות

 הנוף הגלגל. מרומי על יהודית טיפסה המפורסמת, ברכבת־השדים מזוויע מסע לאחר
כה. עד מסעה חלקי בכל שראתה ביותר המרתק היה טוענת, היא כך מעליו, שגילתה

 ובני׳ יהודית וכשביקרו הישראלית. מלכת־המים למסע רב פירסום נתנו הוינאים העתונים
כינורו את כיוונו שבמקום, הצוענים הכנרים הכירוה הוינאית, הצ׳ארדש במסעדת לווייתה

 ובני־ יהודית הדביקו שלא עד שלמה היתד, לא השמחה יהודיים. בשירי־עם .ופתחו תיהם
המינהג. שדורש כפי הכנרים, של למצחם אוסטרים שילינגים לווייתה

★ ★ ★ , גחלון־העץ סרנדה

 פניה את קיבלו ואיטליה, בצרפת ארוך מסע לאחר יהודית הגיעה אליה וינה, ף*
 העיר, ראש בלשכתו. שנערך מיוחד בטכס מועצתו, וחברי האוסטרית הבירה עירית ^״ראש
 של מפואר תצלומים אלבום לה העניק מעירו, יהודית התרשמה כיצד לדעת שהתעניין

המליץ הוא בעיר. לבקר הספיקה טרם שיהודית כששמע מפורט, מדריך כך על הוסיף העיר,

*V העיר ראש של ללשכתו כשהגיעה באיסטנבול. יהודית זכתה הפירסום לשיא ולס 
היוצ הראשיים הבוקר ׳עיתוני שמונת של וצלמיהם כתביהם ליהודית ציפו התורכית,

 וראש הישראלית המלכה ביניהם החליפו בה ארוכה, צפייה לאחר הבוספורוס. בעיר אים
 לוזייתה, ובני יהודית על העתונות כתבי הסתערו הדדיות, ומזכרות ברכות התורכי העיר
הצילו כשהתפרסמו מאוחר, יותר העיר. ראש של ידו את לוחצת כשהיא תצטלם כי דרשו

 ראש־ :הגדולה בעיר לסנסציה״זוטא הם הפכו יהודית, אל הקשיש התורכי מחייך בהם מים
 כשמא־נשים ידוע הצעירה, המים מלכת עם חיוכים להחליף הירבה שכה התורכי העיר

מובהק.
את ביקש הוא בינלאומית. לתקרית וגרם כמעט איסטנבול, של הצהריים עיתון של צלמו
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