אנשים
ספרי □ ב ה ל י ק ו פ ט ר
מתיחת הראשון באפריל המוצלחת ביותר,
נערכה השנה לממשלת ישראל .היה זה
כשאחד מעובדי משרד־הבטחון החליט למתוח
את חיים יחיל ,המנהל הכללי של משרד־
החוץ ,שיגר לו מברק בו נאמר כי ממשלת
שתייץ שיחררה את יוסף בן־גל .יחיל
הנסער מיהר להודיע על תוכן המברק לשרת
החוץ ,גולדה מאיר ,שביקשה הוראות
מראש הממשלה כיצד לנהוג .משרד־החוץ
עמד כבר לפני נקיטת צעדים רשמיים ,כאשר
המתחן ,שחשש מהתוצאות ,גילה כי היתד,
זו רק מתיחה < • * למרות שפע האי
רועים ,המדיניים והבטחוניים ,קיימים עדיין
גם נושאים מסוג אחר המושכים את התענ
יינותו של ראש־הממשלה ,דוד כן־גוריון.
בערב חג הפסח ,בעת ששהה במקום חופ
שתו ,נתקף ביג׳י לפתע בצורך עז לעיון
בכתבי מנחם שינקין ,המנהיג הציוני,
חבר ההנהלה הציונית ,שנפטר בראשית
שנות העשרים .מכיוון שבמקום החופשה
לא נמצאו ספרים אלה ,הוטס הליקופטר
מיוחד לתל־אביב על מנת להוריד אל ביג׳י
את הספרים המבוקשים ׳* ■ • קודם לכן,
בעת מסע ההלוויה לארונו של דב כר
כורוכוב שהובא ארצה ,עצרה שיירת ד,מ־
לוים ,שנסעו במכוניות ,בשל פקק תנועה

ובת־עמי ורסאנו ,לתת להם מקומות אחרים
באולם ,תבעו הם בתוקף לקבל את המקו
מות שצוינו בכרטיס שרכשו בקופה ,כש
הקהל מעודד אותם בקריאות לא לוותר לשר
האוצר .״זה מזכיר לי מדינה מסויימת,״
אמר ורסאנו יליד בולגריה ,״ישבתי שם
פעם בקולנוע ,כשנכנסה קבוצה של שוטרים
ופינתה שורה שלימה ,כדי לתת מקומות
לעסקני המפלגה.״ כשהסדרנים סרבו להקים
את אשכול ממקומו עזב הזוג את האולם
באופן הפגנתי ,איים להגיש משפט נגד
התיאטרון הקאמרי .בינתיים התברר שרקע
הפרשה אינו אלא טעות טכנית .הקופאי,
שנתן לאשכול את ההזמנה עוד לפני חודש,
ציין בטעות כאילו מסר לו מקומות בשורה
הראשונה באולם ולא ביציע.
* * +

ז ק ן ל ד ״ ר פ רוי ד
מנהלו של תיאטרון אהל ,פרץ פינקל,
פנה אל הצייר א רי ה נ כ ון כדי להזמינו
להכין תפאורה עבור מחזה של ברטולד
ברכט .אמר פינקל לנבון ,בשיחה טלפונית:
״שמע ,אנחנו עולים על ברכט!״ השיב לו
נבון :״אם אתם עולים על ברכט ,אז אני
יורד מהקו״ * • • כשיחזור בעוד מספר
שבועות ארצה ,אחרי סיור לימודים מקיף
ברחבי ארצות־הברית ,ספק אם יכיר מישהו
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דוגמנית נוימן

בגדי תינוקות מ־ס/ס 100״אורלון״ מצטיינים
ברכות מפליאה .הם עדינים ,נוחים ללבוש,
מהודרים.
בגדי תינוקות מ״אורלון״ אינם מתכווצים
ושומרים על צורתם .כביסים ,מתייבשים
מהר — לכל תינוק ,לכל עונה — אין כבגדי
תינוקות מ״אורלון״.
דרשי רק בגדי תינוקות של ״ טי ב ט ו ב ״
המסומנים בתוית ס/ס 100״אורלון״ .להשיג
בכל חנות מעולה לבגדי ילדים בארץ.

* שם רשום לסיב האקרילי של דו־פ!ונט.
גורדון לבינסון אילון
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כדאי להאמין לרופאים
שנוצר בדרך למקום הקבורה .מבעד למ
כוניתו הבחין ביג׳י כדליה פידדר,
מזכירתו של אחד מראשי ההסתדרות ,שיר
דה ממכונית שעצרה .דליה ,חברתו של
כדורגלן הפועל תל־אביב ר חנ״י ה רוזני
כאוס היתד ,מקושטת בתסרוקת גבוהה
ותפוחה מאוד ,דבר שהטריד כנראה את
ראש־הממשלה ,שלא התאפק מלשאול אותה:
״תאמרי לי ,איך את מצליחה לעשות תס
רוקת כל כך גבוהה?״ קשה להניח שתשו
בתה של דליה סיפקה את יצר הסקרנות של
ביג׳י :״זהו סוד נשי,״ אמרה • • • אגב,
בין חברי המשלחת המיוחדת שטסה לאיטליה
כדי להביא את ארונו של בורוכוב ,נמנו
גם זלמן שזר ויער,כ זרוככל .בנמל
התעופה בלוד ,לפני ההמראה דאג שזר
להצטייד בטלית חדש .בעיני זרובבל מצא
חן דווקא בקבוק קוניאק צרפתי ,בחנות
החופשית ממס ,אולם לא היה בידו הסכום
כדי לרכשו .העיר זרובבל בבדיחות לבנו
של בורוכוב ,דוד כורוכוכ ,שנסע אף
הוא במשלחת :״אם אתה רוצה שאשתתף
בהלוויה של אביך ,אתה צריך לקנות לי את
הבקבוק.״ בנו של בורוכוב מיהר למלא את
• • באותו מטוס יצא גם תת
הבקשה
שר־הבטחון ,שמעון פרם .בלוד הוא לא
קנה אומנם דבר ,אך בהגיע המטוס לנמל
התעופה ברומא ,מיהר לקנות לעצמו עני
בה • י * אי־נעימות פומבית נפלה בחל
קו ש ,שר־האוצר ,לוי אשכול ,שעה
שהלך ביום חמישי האחרון בחברת בתו
נועה ,לחזות בהצגת פונדק הרוחות בתי־
אטרון הקאמרי .כשהתיישב במקום שהוקצה
לו ,בשורה הראשונה ביציע ,הופיע זוג שב
ידיו היו כרטיסים לאותם מקומות עצמם.
למרות שר,סדרן הציע לבני הזוג ,דוד

את שמואל עצמון ,השחקן והבמאי ,איש
תיאטרון זוית .הסיבה :את פניו של שמו־
ליק מכסה זקן עבות למדי ,אותו גידל
לצורך גילום דמותו של הד״ר זיגמונד
פרויד ,אותו הוא עומד לשחק במחזה ארץ
• •  *,המשורר
רחוקה ,שיועלה בזוית
נתן אלתדמן עומד לפתוח במערכה צ מ
רית חדשה ,הקשורה בבעיית היחסים עם
גרמניה .מה שמרגיז את אלתרמן אינם חס
וחלילה המדענים הגרמניים או הפגישה
שנערכה בשעתו בין ביג׳י לאדנאואר ,וא
פילו לא משלוחי הנשק והמדים לגרמניה.
הצליחה להסעיר אותו רק עובדה אחת:
שיוסי ידין ,שחקן הקאמרי ,המופיע
בתפקיד ראשי במחזהו פונרק הרוחות ,נסע
לגרמניה כדי לשחק שם בסרט .את זה אין
אלתרמן מוכן לסלוח ,עד כדי כך שהוא
מתנגד שיוסי ידין ימשיך להופיע במחזהו.
כיון שאין לו כל עילה חוקית לסלק את
ידין מהתפקיד ,עומד הוא לצאת נגדו במסע
צבורי • • על ציוריו של מ ש ה כיני
שטיין המוצגים בקפה נסית בתל־אביב,
הופיע בימים האחרונים עיגול אדום ,המ
סמן כי התמונות נמכרו .חצקל אישי
כפית מסרב בתוקף לגלות מי האיש
שרכש את ציוריו של ברנשטיין .השבוע
התברר כי הרוכש האלמוני לא היה אלא —
משה ברנשטיין עצמו׳ ,שרכש חזרה את
תמונותיו ,על מנת להציגם בתערוכה אותה
הוא עומד לפתוח בארצות־הברית .הסכום
ששולם על ידו :אלף ל״י * • • אנשי
רובע האמנים בניו־יורק ,גריניץ׳ וילג׳ ,פנו
לאחרונה לשחקן הישראלי לשעבר תיאד
דור כיקל ,ביקשו ממנו שיסכים להציג
את מועמדותו בבחירות לראשות העיר .ביקל
דחה את הבקשה ,פירסם הצהרה בעתונות
העולס חזה 1336

