
 לא גולדה
להם מפרגנת

 באר- האומות נציגי את מטריד מה
י האומות־המאוחדות יגון

 שהתעלמותה ודאי, יגידו ישראל שונאי
 באו״ם שמתקבלות מההחלטות ישראל של

מעיניהם. שינה המדירה היא *גגדה,
 יש — חושבים אתם שגם מה זה אם

בשבילכם• חדשות לי
 ידיהם את שהרימו שאחרי מסתבר

הנצי- יצאו ישראל, נגד בהצבעות״הגינוי

 לא שמירי החליטה הממשלה ראש
 הישראלית המשלחת דוברת יותר תהיה

באו״ם.
הסיבות. את יודעת גולדה ו למה

 ייתכן זה איך תשאלו, בטח עכשיו
 גם שהיא גולדה, כמו עסוקה שאשה

 זמן לה יש — טבחית וגם ראש־ממשלה
 קצי- של פיטוריה או במינויה להתעסק

ז במשרד־החוץ קטנה נת־עיתונות
 היא מה לכם להזכיר רק לי תרשו אז

 נכי הזאת כשהזקנה דיניץ. עם עשתה
 יעצור לא דבר שום — לאמביציה נסת

אותה.
 עצוב. סיפור זה למירי שקרה מה
 בתואר זכתה שנים שש שלפני מירי,

 היתה תל-אביב, באוניברסיטת עורך־דין
 היא ומעריצים. מחזרים מוקפת תמיד
 כך אבל, כלום. כמו להתחתן יכלה

לקשור לה היה קשה ידידיה, מספרים

דיניץ שמחה

 אנה הסתכלו למסדרון, הנכבדים גים
 לא ״למה זה: את זה ושאלו ,׳ואנה,
״1 מירי את יותר רואים

 ,28 סגל, מירי בדיחה. לא וזאת
שהי גולש, בלונדי שיער ובעלת תמירה

וה קצינת־העיתונות רבים חודשים ותה
 באו״ם, הישראלית המשלחת של דוברת
 למלכת־ להיבחר בקלות יכולה היתה
 בקולותיהם אפילו — האו״ם של היופי

 והקומוניסטים. ערב מדינות נציגי של
 ישראל את מגדפים היו שאלה אחרי
 להתאוורר יוצאים תמיד היו הדוכן, מעל
הישרא של בחברתה במסדרונות, קצת
 מצויינים יחסים שקשרה היפהפיה, לית
שי עשתה לעיתים, המשלחות. כל עם

הנאו כל מאשר למדינה יותר טוב רות
בעצרת. הרשמיים מים

 יותר רואים לא זאת כל למרות אם אז
 זה האו״ם, במסדרונות היפה מירי את
רצינית. מתחרה לה שיש מפני רק

צעי כך כל לא וגם יפה כל־כך לא
לאללה. קשוחה אבל — רה

— יותר ולא פחות לא היא, זאת
מאיר. גולדה

סגל מירי

משוכ להיות מבלי אחד לגבר עצמה את
שלה. הנצחי הגבר שזה נעת

 בתל־ שלה הסטאג׳ את שסיימה אחרי
 אמריקה. את לגלות מירי נסעה אביב,

 בעצמה. שם התגלתה היא — זה במקום
 מאשר אחר לא יהיה אותה, שגילה ומי

הישרא המשלחת ראש ונקוע, יוסף
באו״ם. לית

 מסתבר במקרה• אותה הכיר הוא
 רות אשתו, של בת־דודה היא שמירי

 סגל, דג של אחות שהיא — תקוע
התל־אביבי. הפאפ .מבעלי שהיה מי

קרו את תקוע אימץ קצר, זמן כעבור
לקצינת־העי־ אותה הפך משפחתו, בת

 שהפעם מסתבר המשלחת. ישל תונות
 מוצלחת היתה שלו הבחירה :בול קלע

ובמ — בדבר הנוגעים כל לדעת ביותר,
עצמו. תקוע לדעת יוחד

 1 יפות לבחורות תמיד קורה מה אלא
הר הגיעה זה, במקרה עליהן. מרכלים

 הפוריטאנית, גולדה לגולדה. גם כילות
 של הפרטיים בחייהם ׳מתערבת פעם שלא
הח — משרדה ועובדי ממשלתה ישרי

מי : התוצאה פעם. שוב להתערב ליטה
האו״ם. בבניו תפקידה את עזבה רי

 הזה, העולם כתב עם טלפונית בשיחה
 את ״עזבתי מניו־יורק: מירי השבוע טענה

 הביתה.״ לחזור שרציתי מפני המישרה
 היא לתל־אביב. חזרה לא היא אך

 בניו־יורק• מאוד טוב עדיין מרגישה
לה משרד־החוץ אנשי וכשהתבקשו

המוצ העיתונות קצינת פוטרה מדוע גיב,
לגמגם. החלו לחת,

 דובר ׳ממלא־מקום פזנר, אבי יאמר
 יכול לא ״אני :בירושלים משרד־החוץ

 יכול לא אני הזה. העניין לכל להתייחס
 תשובה.״ אין תגובה. אין להגיב.
 כל בגלל כי שטוענים כאלה אפילו יש

 למינויו גולדה הסכימה לא הזה העניין
 אבל בוושינגטון. כשגריר תקוע יוסף של

פרועה. השמצה סתם כבר זוהי
ש דיניץ, שמחה את תקחו הנה,

 הבארי־ על לעלות מוכנה היתה גולדה
בוושינגטון. שגריר שיהיה כדי קדות

 ודי- שרת־החוץ היתה כשהיא בזמנו,
 גולדה גילתה במשרד, קטן פקיד ניץ
מכת שלה, הפרטית בכספת אחד, יום
 המכתבים לדיניץ. מיועדים שהיו בים
 משרד- מעו-בדות אחת בידי כתובים היו

 תקופה שבאותה אביטל, קולט החוץ,
 בקנדה• ישראל בשגרירות הועסקה

 בל- כל־כך היתה לא שגולדה למרות
 במכתבים להציץ כדי עד ■תי״נימוסית

 הרי — אליה מיועדים שאינם פרטיים
 שהיא — מזועזעת כך כל היתה שהיא

לרומא, כציר דיניץ את לשלוח מיהרה

תקוע 8!יום
 המכתבים יגיעו לא שלשם במחשבה

היפה. קולט לו ששלחה
 זה, שאחרי כמובן בטוחים היו כולם

 הוא לאן תראו הנה, אבל מחוסל. דיניץ
בחיים. הפתעות שיש מסתבר הגיע.
 תישאר וגולדה כך, יימשך זה אם אז

 יש — ועשרים מאה עד — בשלטון
 איזה לתפוס סגל למירי גם סיכויים

רציני. ג׳וב

אהבה

ביזנס?
 שקיימת לי לוחשים הפוליטי, במישור

דיין, ומשה אלון יגאל בין קלה יריבות
כיסא. איזה על ביניהם המתחרים

 אין{ לפוליטיקה יותר, נמוך קצת אולם
לר אפשר כך, :מדברת והאהבה ערך,
מעוז שאחד המרנינה, התופעה את אות
בהתלה מחזר אלון, של הככירים ריו
הבכי הפקידות אחת אחרי רבה בות

 אמר איך שר־הביטחון. של בלישכתו רות
 העולם כל את יכסו אם גם סולדניצין?

 היה" אולי או גבעולי־הדשא. יצוצו בבטון,
דוסטוייבסקי. זה

לקלקל] שמוכרחים כאלה יש מה? אלא
הול ? עושים הם מת אז יפה. דבר כל

 — אהבה לא בכלל שזו ומשמיצים, כים
 4יגאל שמפעיל משיטות־הריגול אחת אלא
דיין. משה נגד אלון

כיגאל. קם לא משה, עד ממשה

סולידיות הבחור, סתימות, כמה לה עשה
 פיחות לפני אינגלנד אוף הבנק כמו

השטרלינג.
 עליו, לדבר רק לא מותר כבר היום אז
 נסיונות של שנתיים לנגוע. גם אלא

 לבין בינו שנוצרו החורים, את לסתום
וחתום. כשר בגט נגמרו אשתו,

 גברי שכל משגעת, בלונדית האשה,
חי תל־אביב, באוניברסיטת לאמנות החוג

 נתגלתה — וכיליון בערגה לשיחרורה כו
 בו לחוג משווע כביזבוז הפירוד במהלך

ותח הסיפור, את תשמעו לומדת. היא
 לד, מגיע היה לא אם בעצמכם ליטו
ב למינהל־עסקים בית־הספר את לנהל

אוניברסיטה.
 השיחרור בשביל דרשה היא ראשית,

 בשכונת חדרים שלושה — הדירה את
ה וכל הריהוט עם התל־אביבית, בבלי
רענן. מיליון ברבע העסק מסתכם יתר,

 למכונית, בתביעות באה היא אחר־כך
 מלימודיו כשחזר עימו, הביא הדוקטור
 פורש, מנוע עם פולקסוואגן בגרמניה,
 עוד אחת. עוד רק בארץ יש שכמותה

ומשהו. אלף חמישים איזה
לממן) האדיב הבעל נתבקש בהמשך,

 לשעבון אשתו של האמנותיים לימודיה את
 הדוקטור, לתואר עד או ושיבה, זיקנה עד
 מבין המאוחר כל יחד, לשניהם עד או

השלושה.
 שישליע להציע העוז לה היה ובנוסף:

 כד£ — נטו — ל״י 1500 חודש, מידי
עם שנותרה החמש, בת בתם את לתחזק

 מאושר לזוג עמה זה הפכו ליבנה ואתי גדי שנה. לפני ירושלמי, חורף
 ישראל. ביה כל על הלוואי ערכו האלה שהשניים כמו כזאת, חתונה הרבנות. באישור
 וקרייני זמרי, אמני, מיטב נמצאים כשבאמצע שם, נוכחו כנר דן ועד מזיר מדליה
ישראל.

של הפיזמונים מיצעד ומגיש עורך היום, עד ונשאר אז, היה )23 בן (היום גדי

לצעוד חדל המיצעד
הצבאי• שירותו את סיים גם ה,וא ימים, באותם גלי־צה״ל.
 לה ויתר נשואה, אשה לכל וכמו צבא. ולפני 18 בת אז היתה לעומתו, אתי,

שירותה. על צה״ל
 בלי בשקט, התגרשו, הם שעבר בשבוע שנה. פלוס-מינוס נמשכה האידיליה אז

בטיח. ובלי כנר ודן מזור דליה
 בדירונת להתגורר עבר וגדי הוריה, לבית וחזרה הפקלאות את אספה אתי

בגבעתיים. קטנה

מחיו באיזה אבל ־ נולדה לחופש
התפנה השוחרות: כל לתשומת־לב

טרף. קצת
 בערך, 90 מטר בדיוק, 30 לו יש
 פצצה ופרצוף מהטניס, גוף של יופי

עורב. ושיער שחורות עיניים וגם בירושה.
 כישרונו־ הוסיפו אלוהים, שנתן למה

 ברפואת- דוקטור תואר הטבעיים תיו
 ביותר המשוכללות מן וקליניקה שיניים,
בריאה. בשן חולה חור אי-פעם שקדחו

סגל, פרדריקה של מהחברות אתן אם
 פרדריקה אותו. מכירות בטח אתן אז

הוא עליו. לדבר להפסיק מסוגלת בקושי

 אחותק כמו בדיוק ונראית — האמא
הקצת־יותר־קטנה.

 לפני לא כלומר, הסתפקה. היא ובכך
 חייב שהאקס מאליו שמובן שהוסיפה

 ברחבי קטן לטיול בשנה פעם לה לדאוג
תבל.
 הוא — האחרון שהסעיף חושבת אני

 הספיק שהוא לפני אבל אותו. ששבר זה
 וקיב חוץ־לארץ, על ויתרה היא להתחרט,

ותקילין. טבין היתר כל את לה
 השמאילד, והיא הימין, הוא עכשיו,

מאושרים. ושניהם
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