י

תמרורים
נ ת מנ ה ♦ כקצין שריון ראשי
בצה״ל תת־אלוף עמום כץ .יליד
רחובות ,בן  ,43עוטר בתום מילחמת
ששת־הימים בעיטור־המופת על התנה
גותו כמפקד פלוגה בקרבות סיני.
נולד ה ♦ בת למאריל
מטרים ,34 ,שחקנית הקולנוע כלת
פרס אוסקר )קרמר נגד קרמר,
בחירתה של סופי( ולבעלה הפסל
דונאלד גאמר .36 ,הבת היא ילדם
השני.
נ ו ל ד ו ♦ בחוות התנינים בחמת־
גדר  22תנינים נוספים• ,שגודלם
הממוצע בעת הלידה היה כשמונה
סנטימטרים .בימיהם הראשונים הוזנו
בבשר טחון בלבד.
נחוג ♦ יום הולדתה ה־ 50פלוס
של ראומה וייצמן ,בעת ביקורה
העשירי של אשת עזר וייצמן במצריים
בחמש השנים האחרונות .וייצמן ,גיסתו
של משה דיין)אחות אשתו הראשונה,

נ ח ו ג ♦ יום הולדתו וד 65של
ליאונרד).לני׳־( ברנשטיין ,מנצח
ומחבר ניריורקי ,מפטרוניה של
התיזמורת הפילהרמונית הישראלית,
שגם השתמש בחיבוריו המוסיקאליים
במוטיבים יהודיים).קדיש״(.
א ו ש פ ז ה ♦ בעת ביקורה
בשבוע שעבר במצריים ,לבדיקת
עיניים בבית־חולים קאהירי ,מיכל
מודעי ,אשת שר־האנרגיה ,יצחק
מודעי .ילידת מאה־שערים בירושלים
ומלכת־היופי של ישראל לשעבר,

אבי הרעיון

בעל העיטור
רות( ובת עורר־דין ירושלמי ,כובדה
לרגל יום־הולדתה בעוגה חגיגית,
שהוכנה בלישכת שר־החוץ המצרי
בהוראת השר ,כמאל חסן עלי.
נ ח ו ג ♦ יום הולדתו ה־ 50של
פרופסור האוניברסיטה העברית
)למדעי המדינה( שלמד! אבינרי.
יליד פולין ואיש המערך ,מנכ״ל
שקדמו
מישרד־החוץ בשנתיים
לעליית הליכוד לשילטון ,פרופסור־
אורח באוניברסיטות אמריקאיות
ואוסטרליות .מחקריו על מישנותיהם
של פרידריך הגל וקרל מרכס פורסמו
בגרמנית ,באנגלית ,בצרפתית ,באי
טלקית ,בהולנדית ,בסרבית וביפאנית.
נחוג ♦ יום הולדתו ה־ 50של
שמואל בק ,צייר יליד ליטא וחניך
בצלאל הירושלמי ובוז־אר )האמנו־
יות היפות( הפאריסי ,ששמו יצא
בתערוכות״יחיד בארץ ,ברומא ,בלונ
דון ,בבוסטון ובמונטריאל .נודע גם
כמכין תפאורות לתיאטרון.
נחוג ♦ יום הולדתו ה־ 50של
פרופסור דני גור ,מנתח־הלב
מתל־השומר .יליד טבריה ואחיה של
הפסלת אילנה גור ,בנו של תברואן
י-
אירגון־האומות-המאוחדות אנדריי גור.
הפרופסור נחשב לאבי רעיון הרפואה
הפרטית )של רופאי בתי־החולים(
בישראל ,וזכור כמי שביצע ניתוחי־לב
מסובכים בעודו שובת רעב בעת
שביתת־הרופאים האחרונה.
נחוג ♦ יום הולדתו וד 59של
פסח גרופר ,סגן־שר-החקלאות
שעמד להתמנות כשר־החקלאות .כורם
מרכבת
בקפיצותיו
שהתפרסם
ישראל כאשר לא עצרה בתחנת ביתו,
עתלית ,ובאימרותיו ).הכנסת הזאת
זקוקה לפסיכיאטר!״( .גרופר ,יליד
תל־אביב ,בנו של רצען מזיכרודיעקב
ונכדו של האיש שנהג במרכבה
שהובילה את בנימץ־זאב הרצל בסוף
המאה הקודמת בירושלים ,הוא חקלאי
— אמיד ,לשעבר ראש המועצה המקומית
עתלית ושופט )בית־הדין לעבודה,
חיפה( ,אשר למרות סיגאר־הקבע בפיו
הוא איש מצניע־לכת.
• התנין הצבר הראשון נולד
בחמת־גדר לפני שנה.

העולם הז ה 2400

)המשך מעמוד (33
המצאה מסורסת בשטח הני שול.
הוא מוכן לנטות בל מיני מיטעדות
ומקומות חדישים ומוזרים -
העיקר שלא יהיה שיגרתי
ומשעמם .האוכל אינו עומד בראש
מעייניו ,אך אם הוא אוכל  -אז
שיהיה טעים מקורי ומעניין.

דגים
הוא אוהב להינות מאוכל טוב,
ממשקאות משובחים ומדברי
מתיקה .מאחר שהוא רגיל
להתפנק ,תשוב שיכינו לו ,יגישו לו
וישמרו על מצב רוח״טוב .כשהוא
מאבד את מצב־הרוח ,הוא מוכן
לוותר על הארוחה ,ומעניש את
הסביבה בנ ד שאינו אוכל ומעמיד
סני טובל .מי שחי עם בן דגים,
חייב להיות זהיר ולשמור את
המריבות וההערות לזמן שאחרי
הארוחה.

טרה

מנתדדלב גור

שיריונאי כץ

הורוסקופ

_

הנלווית לבעלה זה  32שנה ,מאז שימש
)בדרגת סגן־אלוף( כעוזר הנספח
הצבאי של צה״ל בלונדון .שבה ארצה
אחרי הבדיקות הראשונות ואושפזה
בתל־השומר.
נ פ ט ר ♦ בתל־אביב ,משטף־דם
במוח ,בגיל  ,63ישעיהו ).שייקה״(
ירקוני ,איש־עסקים )מיפעל חמצן
ועבודות-עפח .מפקד אירגון ההגנה
בשכונת התיקווה התל־אביבית שלפני
מילחמת העצמאות ,שנודע כבעלה של
הזמרת יפה ירקוני ואבי שלוש בנו
תיהם )ראה כתבה(.
נ פ ט ר ♦ בקלן ,גרמניה ,בגיל ,88
רוכרט סרווציום ,עורר־דין גרמני,
אשר שימש כסניגורו של אדולף
אייכמן בירושלים .עוד קודם לכן,
במישפטי נירנברג של מנצחי מיל־
חמת־העולם השנייה נגד פושעי־
המילחמה הנאציים ,התבלט בהגנתו על
,
רופא־ניסויים נאצי.
נ פ ט ר ♦ בגיל  ,94מאיר שלי,
יליד רוסיה ,קצין בצבא התורכי

הוא אוכל הכל ,אינו מפונק אך
חשוב שהבל יהיה עטיטי ובכמות
גדולה .האנרגיה שהוא מוציא
במשך היום משאירה אותו רעב,
ובשום אופן אץ לו זמן להתעכב
ולחשוב מה יאבל .כשמשרתים
אותו ושואלים אותו אלף פעם אם
האוכל טעים לו ואם הוא מרוצה,
הדבר גורם לו הנאה גדולה .הוא
רוצה להיות חשוב למישהו ולהיות
במרכז תשומת״הלב .ההתעניינות
מבטיחה לו שאוהבים אותו  -וזה,
בעצם ,העיקר.

שור
אם יש מזל שהמזון חשוב לו,
הרי זה השור .הוא נ א מ ת מסוגל
ליהנות מאוכל טוב ויודע להעריך
ארוחה משובחת .שור שהוזמן
לבית והביבוד לא השביע את
רצונו ,יתקשה לסלוח או לשכוח
הבלתי-נעימה,
החוויה
את
וישתדל שלא לחזור לאותו
המקום .ולעומת זאת ,מי שמתארח
בביתו של נן־מזל״שור ,ייצא שנע
ונמצב״רוח מרומם.

תאומי□
הוא לא סובל ארוחות נשעה
קבועה ונכלל ,הוא שונא להתחייב
ולהבטיח את השתתפותו בארוחה.
עדיף שהמישפחה תסעד בלעדיו.
הוא מעדיף לקנות משהו  -עוגה,
גלידה ,פלאפל .אין לו סבלנות
לשבת במקום אחד ולהמתין עד
שבולם יסיימו את הסעודה .ואם
הוא כבר הגיע במיקרה לארוחה,
הוא מסוגל לדבר ולפטפט ללא
הרף ,ולשכוח שהפה נוצר גם
לאכילה.

סרט!
אחד המקומות ה א הוניסניו תר
על בן סרטן זה ה מיטנח .שם  -בין
כל הסירים ,המחבתות והמאכלים
 הוא מרגיש שהאווירה חמימהונעימה .אצל בן סרטן אוכלים טוב.
כל המישפחה סועדת את ליבה
שלוש פעמים ביום ,ולמרות
שהסרטן נחשב חסכן מטיבעו -
בכל ארוחה הוא או היא מבשלים
יותר מדי .בגמר בל א מחה נוצרת
בעיה :מה לעשות בכמות העצומה
של השאריותז

אריה
שחקנית סטרים
כלת־הפרס
במילחמת־העולם הראשונה ,המנהל
הראשון של יומת ההסתדרות דבר,
האחראי ליומון המדינה שהופיע יום
אחד בלבד ,ב 14-במאי  ,1948כעיתונם
המשותף של כל עיתוני מדינת ישראל
לכבוד הכרזת המדינה ,חבר האקדמיה
ללשון העברית והנסוז הראשון של
חוקי מדינת ישראל בעברית.

האריה אינו להוט במיוחד אחרי
האוכל׳ אן הוא אוהב להינות
מהחיים ואם אוכל טוב כלול בין
ההנאות העיקריות ,אז למה לא
ליהנות גם ממנוז למעשה ,לא חשוב
לו ביותר מה הוא אוכל ,אלא איד
האוכל מוגש .האריה אוהב טקסים
וחגיגות .אם הארוחה מוגשת
ומעוררת
מרשימה
נצורה
התפעלות ,הוא יוצא ממנה
שבע״רצון .אם יאכל נמיטעדה,
הוא יתן למלצר מענק נדיב על יחס
מיוחד ושרות אדיב.

..ואוניותיה□ נשאו א ת
הגיין ההולנדי המפורסם
סביב העולם,
לארצות רחוקות...
בשנת  1824הקים יוהנס הנקם מיבשלה לשיכר בנמל
ההולנדי דלפטהאבן)היום הוא חלק של רוטרדם( ,אשר
שירת את האיזור כולו.
 .עד מהרה התפרסם
ה״חנבר״ של משפחת הנקם
בבית ובחוץ לארץ ,בתוך
שנים מעטות הפך העסק
המשפחתי גם לחברת הוב
לה ימית ואוגיותיהם נשאו
את הג׳ץ ההולנדי המפורסם
סביב העולם לארצות רחו
קות ,עד לאיי הודו המער
בי ת ו ע ד ל א פ ר י ק ה
הדרומית.
מוצריהם של הנקס,
בבקבוקים בעלי העיצוב
המיוחד והתורות המתפא-
רות במדליות הרבות שזכ 
תה בהן ,נעשו מטרה
לחיקויים נחותים .הבעיה
כה החמירה ,עד שבראשית
המאה נאלצה החברה לפר
סם מודעה בעיתוני אנגליה
וארצות אחרות ,להתריע
בכל מי שישתמש בבקבוקי
החברה ויזייף את הדין של
הנקם ,שתתבע אותו למש 
פט ותפעל נגדו בכל חומרת
הדין.

קטנה וודקה;  1/2כפית מיץ
לימון.
נער את החומרים עם
קרח ,סנן לתוך כוס והוסף
קוביות קרח חדשות .עשה
חתך בפרוסת לימץ ונעץ
אותה לקישוט על שולי
הכוס.

קוקטייל ״קונטיקי״
 1כוסית קטנה ״קונטי־
קי״;  1כוסית קטנה מיץ
תפודם ;  1כפית שרי ברנדי.
נער את כל החומרים עם
קרח ,סנן לתוך כוס ,הוסף
קוביות קרח חדשות וקשט
בפרוסת תפוז

בימים אלה הודיעה חב 
רת הנקס על משקה חדש
— ״קונטיקי״ .משקה המ 
כיל את הג׳ין של הנקס )150
שנות נסיון( ,מתובל בעדי 
נות בערער וקרדמין ומעור 
בב במיץ אשכיליית ילימיז • הקוקטייל הצונן של הקיץ
״קונטיקי״ הוא משקה מרע־ —— — ---------- !------------
נן ונפלא ,פחות חריף מהמי ענן ״קונטיקי״
ש ק או ת ה א ל כו הו ליי ם
 2כוסיות קטנות קונטי־
הנקיים ,משקה מוכן ומעור
קי;  1כוסית קטנה גורדון׳ס
אותו
בב לנוחיותך ,ששותים
דרי ג׳ץ;  1/2כפית ארק
קר או בתוספת קרח.
אניס,
נער את כל החומרים עם
נסה להגיש ״קונטיקי״
קוביות קרח שבורות —
עם לימונדה תוססת וקרה
כלי ניעור יעזור לקרר את
כקרח ,סודה או מי טוניק,
המשקה במהירות בלי לדלל
״קונטיקי״ אורגינל
אותו .סנן לתוך כוס ,הוסף
קוביות קרח חדשות ורצועה
 1כוסית קטנה ״קונטי־
מסולסלת של קליפת לימון
קי״;  1/2כוסית קטנה גור־
לקישוט.
דון־ם דרי ג׳ץ;  1/2כוסית

קונטילוי
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