אנשים
^זקן ל א ו ת ־ ת ו ד ה
בעת הדיון שנערך בכנסת על תקציב
משרד־המשפטים ,תבע ח״ב אגודת־ישראל
שדמה לורנץ לשחרר את דודו של יום־
לה שוחמאבר ,שלום שטארקס ,בטענו
כי הוא ״המוהיקאני האחרון הסובל עדיין
מפרשת יוסלה.״ קרא לעברו שר־המשפטים
דב יוסף :״הוא מוהיקאניי חשבתי שהוא
יהודי!״ • • • סגנו החדש של שר־הפנים,
ישראל שדמה כן־מאיר ,פתר סוף־
סוף את החידה המטרידה ,מדוע החל לגדל
זקן עם מינויו החדש .מסתבר שלא עשה
זאת בשל המינוי .לפני שבועות מספר פק
דה אותו מחלה קשר ,ומסוכנת מבלי שידע
על כך .כשהחלים ,והרופאים גילו לו עד
כמה חמורה היתד ,מחלתו ,החליט לגדל זקן
כאות תודה על שניצל • • • העתונאי
יוסף )״נץ״( ויניצקי כינס את הפילי־
טונים שלו בספר ,לו הדביק את השם
נץ או פלשתיין .בפתח הספר מובעת תודה

לניקיטה כרושצ׳וב ,דויד כן״גוריון,
לוי איטבול ,ג׳ון קנדי ואברהם
פליישר ״וכל העוסקים בצורכי ציבור
באמונה ,ולבי אמונה שלולא עזרתם לא
היה מופיע הספר״ • • • בראש המשלחת
המסחרית האוסטרלית ,המבקרת עתה ב
ארץ ,עומד ברון סניידר ,היהודי היחידי
בפרלמנט האוסטרלי ,שבשעתו כבר ביקר
בארץ כאורח הממשלה .סיפר סניידר :״ה
טיפול בי אז היה כל כך נמרץ ,שחליתי
בעקבותיו למשך יומיים .אני מקודד ,שה
פעם לא יחנקו אותי מרוב אהבה.״
★ ★ ★

ה כ ו כ ב ת ו ה חיי לו ת
תיירת יפה וגבוהת קומה ,שלמרות גילה
עדיין ניכרו בה היטב סימנים של יפהפיה,
נראתה השבוע במלון דן בתל־אביב .ה
תיירת האמריקאית ,שנשאה את השם מרים
נחמן ,לא היתד ,אלא מרים ירון ,מלכת
היופי הראשונה של ישראל .אחרי שזכתה
בתואר ,התגרשה מבעלה ,היגרה לארצות־
הברית .כיום היא אם לילד בן  13מנשו־
איד ,הראשונים .אולם מאחר ובעלה הראשון
הוא פסיכולוג ,הוא מנע ממנה במשך שנים
לראות את הילד ,אסר עליה גם לבקר ב
חגיגת בר־המצווה שלו ,שנערכה לפני שבו
עות מספר .עתה מקודד ,מרים שבביקורה
הנוכחי תוכל לראותי סוף־סוף את פניו של
בנה • • • שורה של אישים ידועי שם
הוטסו השבוע במיוחד לארץ כדי להשתתף
בטכס חנוכת מלון דן־כרמל בחיפה .הם
הובאו על־ידי הנהלת המלון בתקודה שה-
פירסום שינתן לביקורם בארץ בעיתוני
חוץ־לארץ ,יביא גם פירסומת לבית־המלון.
הידועה מבין האורחים היתד ,כוכבת ה
קולנוע ג׳ון פונטיין ,שאינה עוד צעירה
וגם לא כל כך כוכבת ,אך שמה עדיין
הולך לפניה .משאלתה הראשונה היתה:
״אני רוצה לראות חיילות צה״ל.״ כאשר
שמע אחד ממקבלי פניה בקשה זו ,בתוס
פת הידיעה שביום ראשון הקרוב תמריא
הכוכבת לאיטליה ,העיר :״תוכלי לראות
אותן באיטליה״ • • • הסופר ג׳יימס
)״הודאי״( מיצ׳נר ,שנכלל גם הוא ב
פמליית המוטסים המכובדים ,ניצל את ה
לילה הראשון לשהותו בבית־המלון ה
חיפאי בתחביב אישי — הוא נעלם מחדרו,
יצא לטייל ברגל ברחובות הכרמל ,התבונן
במשך שעה ארוכה בפאנורמה החיפאית
הלילית • • • ראש עירית תל־אביב מרדכי
נמיר מרגיש את עצמו לפחות כנסיך של
מדינה קטנה .אחרת אי־אפשר להסביר מדוע,
בנאום שנשא על תכניות העיריה בעתיד,
אמר בין השאר :״אנחנו נקיים את יריד
המזרח בו תשתתפנה מדינות רבות מישראל
ומחוצה לה״ • • • אחרי שד,חלימה ממחל
תה חזרה השחקנית דינה דורון להצגת
אירמה לה דוס בהבימה .היא הופיעה בשבת
האחרונה בחיפה ושעה שהשמיעה את ה
פזמון די־דו ,ארע משהו בלתי רגיל .הקהל
החיפאי האדיש החל לצאת לפתע מכליו,
ליוה את שירתה במחיאות כפיים קצובות
וסוערות .דינה ,שנסערה מהתגובה הבלתי
צפויה ,הפסיקה את ההצגה והחותה קידה
לקהל כפי שנהוג באופרה כששאר השחקנים
על הבמה אינם יודעים מה לעשות ואז
אמרה דינה :״צריך להמשיך!״ וההצגה חז
רה למסלולה • • • התיאטרון הפולני יאגא־
בונדה העומד להגיע השבוע לישראל יציג
כאן תכנית בשם מסמכים מבית המשוגעים.
הסביר אחד ממחברי התכנית יוסף טנק־
כיץ את פשר השם המוזר :״מי שאינו
שפוי בדעתו אינו בר עונשין וזה הופך
שגעון לעסק כדאי .בדיחות כמו שאנחנו
מספרים על המשטר מותד לספר במדינות
העולם הזה 1333

סוראיה כמיכחן כד
יותר טוב מזבנית
מסויימות רק בבתי המשוגעים .לכן הצלחנו
להשיג בפרוטקציה תעודת משוגע לכל
אחד מחברי הלהקה״  . . .נשף הפורים
המאוחר שנערך בכפר האמנים עין הוד ,היה
כה מאכזב עד שרבים הציעו להחליף את
שמו של הכפר ל״אין עוד״ .עד כמה הת
אכזבו המשתתפים אפשר ללמוד מהעובדה
שמוכתר הכפר ,איצ׳ה ממכוש ,שהיה
מחופש לקצין ים מצרי ,היה צריך לפתות
אורחות בארבעה אמצעים ולא רק אחד.
לכל מבקרת הציע איצ׳ה :א .לערוך סיור
בכפר :ב .לסייר באמפיתיאטרון :ג .להראות
את אולם הריקודים וד .להראות חדר טיפוסי
של צייר מקומי .הוא ניסה לעשות זאת עד
שבע בבוקר ,אך לא היו מתפתות.
★

★

★

ש תי ק ה כ ה ו ד א ה
הפעילות בקול־ישראל גוררת אחריה ני
שואין ,ושטף החתונות העובר לאחרונה
על עובדי שרות־ד,שידור מאיים כמעט להש
בית את התחנה .בעוד שלפני זמן קצר
התחתן גד לוי ,מעובדי יומן החדשות,
מצפים בקרוב לנשואיהם של רכקה מי"
באלי ,שדרנית הגל הקל ,ורמי דרומי,
שינשאו כל אחד לבן־זוג אחר  . . .חתונה
ממלכתית אחרת נערכה השבוע בירושלים,
בה נשא יהודה ליש ,דובר משרד־השיכון
והפיתוח את נעמי שפה רד ,צעירה אנג
ליה ,בוגרת אוניברסיטת אוקספורד .החתו
נה הפכה לכנס ענק של עתונאים ודוברים.
שלמה אמיר ,עוזר שר־האוצר ,סקר את
הנוכחים והפטיר :״אחד הפאראדוקסים ב
מדינה הוא ,שלעובדי משרד־השיכון אין

שיכון ,לעובדי האוצר אין כסף ולעובדי
הכנסת אין רשות דיבור.״ מזכיר הכנסת,
משה רוזטי ,שלשתיקתו כוונו הדברים,
המשיך לשתוק  . • .סיכסוך ישן בין שני
בעלי מועדונים לשעבר ,הביא השבוע ל־
תיגרת לילה רבתי .הפסל איזי כן־יעקב
פגש בקסיקי באר ,מקום מיפגש ציפורי־
הלילה התל־אביביות אחר חצות ,את שמו״
אל קראום ,לשעבר בעל באר  7בבאר־
שבע .איזי השתוי התגרה בשמוליק ,ספג
ממנו מהלומד ,ששברה את אפו • • • ד״ר
צכי יעכץ ,לשעבר סגן הדיקן של או 
ניברסיטת תל־אביב ,העוסק כיום בהקמת
האוניברסיטה של חבש ,הלך לבקר בעת
שהותו בארץ בהצגת האידיוטית באהל ,בר,
מופיע תלמידו נפתלי יכין ,המתכונן
עתה לבחינות לקבלת תואר ב״א בפילו
סופיה .בתום ההצגה אמר הפרופסור לתל
מידו :״בשביל מה אתה צריך להיבחן?
תבוא עם הטקסט שלך בהצגה ,ותקבל תכף
ציון ,תואר וסטיפנדיה להמשכת הלימודים
בחוץ־לארץ״ • • • בפני אחת התעלומות
הגדולות בחייו ,ניצב לאחרונה הד,ומורים־
טן דן כן־אמדץ .ליד קו הטלפון של
משרד החנזאם עובר קו נוסף ,שהשיחות
המועברות בו נקלטות לעיתים בבהירות ב
מכשיר הטלפון של החמאם .מסתבר שה־
משוחחות הקבועות על הקו הן שתי נערות
צעירות המצויות היטב בהווי הדיזנגופי .ב
אחד הימים הרים דן את הטלפון כדי לחייג,
שמע את שיחתן של שתי הנערות על הקו
השכן .הוא הספיק לשמוע רק את המשפט
האחרון של אותה שיחה :״ ...ת בו אי מחר
בערב לכסית .אספר לך מה היה לי בשבוע
שעבר עם דן בן־אמוץ.״ עכשיו מנסר ,דן
לפתור את תעלומת זהותה של המשוחחת
האלמונית  . • .רומן נוסף על חיילות
צד,״ל עומד להתפרסם בחוץ־לארץ .גם ה
מחברת שלו נקראת יעל .זוהי יעל גל"
כוע ,בתו של שר־הטקם הישראלי ,ואשתו
מזה חודש של המלחין יוחנן זראי .ה
ספר ,שיופיע בצרפתית ,הוא יצירה הומר
ריסטית למחצה ,המתארת את שלבי ההס
תגלות של חיילת בצבא .יעל ,שתירגמר,
כמה משיריו של יוחנן לצרפתית ,ומתעת־
דת לכתוב פיזמונים לנעימותיו ,מנצלת את
ביקורה הנוכחי בארץ לאיסוף חומר לספר
שני על הארץ ,שייכתב גם הוא מנקודת־
׳מבט הומוריסטית ,על חוויותיה של ישר
אלית ,החוזרת לביקור בארץ אחרי הפסקה
של שנים .את אחד הקטעים רשמה במלון
זן .היה זה שעה שהמלצר הגיש לשולחנה
ספל קפה ,עליו היתד ,טביעת־שפתון .כא
שר הסבה יעל את תשומת לבו של המלצר
לכתם ,התגונן האיש :״באמת ,זה לא שלי״
 . . .הנסיכה הפרסית סוראיה ,אשתו
לשעבר של השאח הפרסי ,כבר עברה את
מיבחני הבד להופעתה הראשונה ככוכבת
קולנוע ,בסרטו של המפיק האיטלקי דינו
דה לורנטים .אם תופיע סוראיה בסרט,
שנושאו עדיין שמור בסוד ,אך יספר כ
נראה על חייה של נסיכה במחצית השניה
של המאה העשרים ,היא עלולה לאבד את
הקיצבה בסכום של  15אלף ל״י לחודש
שמעניק לה השאח .אלא שלסוראיה ,שאינה
מפסיקה לרדת מכותרות עתוני הרכילות
)ראה מדור רחל מוחלת( ,זה לא איכפת.
״מאז ילדותי שאפתי להופיע בסרטים,״ גיל
תה .״אחרי הכל אינני יכולה לנהל חנות,
להיות זבנית או מזכירה.״
★

★

אל

תאחד
תשלם פחות מס הכנסה אם
תצטרף לתכנית ח״ץ )כיטוח
חיים או גימלא צמודים( _

עוד לפני ה־ 31למרץ!
הזדרז לפנות אל
סוכן הביטוח שלף
ל פ נ י תאריך זה.

זו•■□ צנוור

ה ת רי ס ל ע ם נ ע ״ ם
תל־אביב ,רחוב דרויאנוב ,9
טלפון231958 :

* מבצעים תיקונים
בתריפי אסבסט
אחריות מלאה
* החלפת דגמים
והרכבת תריסים
חדשים כתנאים נוחים
* יעוץ חינם

★

פ סו קי ה ש בו ע
• משה שרת ,בעצרת להצלת שא
רית פליטת הונגריה :״אני מרגיש צורך
נפשי וחובה קדושה להזכיר את ד״ר ישראל
קסטנר ,ידיד וחבר ,שניצל ועלה ,שנפל עקב
מאמצי הגבורה שלו להצלה.״

• ׳מנהל ״אל״על" אפרים כף

ארצי ,על לקח שביתת צוותי־האוויר!
״למדנו כי דעת הקהל ,העיתונות והראדיו
— זהו הדבר החזק ביותר בישראל.״
• עורן־״הדין משה רואו ,נציג
הברון רוטשילד בארץ :״אם הכנסת היתה
דוחה את תוכנית הטלביזיה החינוכית ,היתה
זו הפעם הראשונה שמשפחת רוטשילד הי
תד ,מרוויחה משהו בארץ הזאת.״

חג ה פ ס ח
מ ת ק ר ב ובא.
הכן לך מצלמה לליל־פסח ולטיולים
בימי החג .המצלם נהנה כפליים ,לכן
אין חגיגה ואין טיול בלי מצלמה.

עבור מעט כסף
אתה מקבל מצלמה
והדרכה לצלום אצל

 13נו- 1בדנד
חיפה,רח1ב החלוק 31

• ח״ב חרות אריה כן־אליעזר,
על נסיעתו של פרופסור בנימין אקצין ל
גרמניה :״אין לי כל ספק שנסיעתו של
אקצין תגביר את האנטישמיות בגרמניה.
איני יודע באיזו מידה ,אך באשר לי ,אני
כבר אנטי־אקצינ־שמי.״

אלינה רזסלם־ר

סלכזד־ת

טוויסט כוז־יסון
יכל ר קז ד אוז>־

• המשורר האמריקאי הישיש
עזרא פאונד  :״לעולם לא אכתוב שורה

ד 1א ז

נוספת .אני מצטער על כל מה שכתבתי.
לא ידעתי מאומה.״

טי■ 56905

דכא .רדד פימזקר  2ן
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