אנשים
מפתח תר,ו ה-ל שו ק אירופי
ראש־ד,ממשלה לוי אשכול ,ערך השבוע
ביקור נימוסין בקבוצתו דגניה ב׳ ,שם העלה
את הרעיון ,שבעצם אין כל הבדל בעיסוקו
בימים ההם ובזמן הזה .״אז הייתי מוכר
חצילים וצנון בשוק של פתח־תקוה ,היום אני
מובל תפוזים בשוק האירופי המשותף״ • • •
ליושב־ראש הכנסת קדיש לוז ,אף הוא
חבר אותר ,קבוצה ,היו במעמד זה רגשות
אישיים דומים  :״נס קרה לנו .אשכול הגיע
אלינו מממלכת שלום־עליכם ,לא רחוק מ־
בויבריק ,בין יהופיץ לכתריאליבקה ,והנד,
זכה להתמנות כראש־ממשלה״ • • • גם
מנהל מכון וייצמן ,מאיר וייסגאל ,ד,יר
שה לעצמו ,לרגל חילופי התפקידים בממ
שלה ,לשנות קצת את הטון .הוא חזר
לקרוא לאבא אכן בשם פאפא שטיין.
״כשהיה שריר,חינוך,״ אמר וייסגאל ,״לא היה
יפה לקרוא לו כך .מה יגידו התלמידים?
עכשיו שהוא סגן ראש־ד,ממשלה ,הוא בשבי
לי שוב פאפא שטיין״ • • • סלקטיביות
רבה ביחסי שכנות ,גילה הגנרל אדיסון
ברנס ,מי שהיה ראש משקיפי או״ם ב
ישראל .הוצאת הספרים הישראלית צד,
העומדת להוציא את ספר זכרונותיו ,שלחה
לגנרל מכתב בקשה ,שירשה לצרף לספרו

לשבת .הידיד ,ד״ר חיים גמזו ,התלהב
מן השיבה אל חיק הטבע ,אולם לא העלה
שום דג בחכתו .אשתו חוה ,לעומת זאת,
דיברה פחות על יפי הפארק ,אך דגה שני
דגים קטנים .ואילו זיסמן מצא הסבר לאי-
הצלחתו בספורט זה :״הכנסנו  30אלף דגים
לאגם ,כדי שיחסלו את היתושים .טובת ה
עיר דורשת ממני ,לא לדוג אותם לצרכי
הפרטיים״ • • • זעזוע נפשי עמוק ,לאלפי
מאזינים לתכניות גלי צה״ל ,גרם לפני שבוע
הבמאי פיטר פריי♦ היה זה בעת שידור
חי ,בו ראיינה אותו טלילה כן־זכאי
אודות הסרט הישראלי .בשטף דיבורו ,כינה
פיטר את הסרט הישראלי בכינוי האידי
״דרעק״ ,גרם לגל של מחאות טלפוניות
ומכתבים ,על שתחנת צר,״ל מעיזה להשמיע
מילים כאלה ברדיו • • • .במסיבה מפוארת
שנערכה השבוע במלון דן ,לכבוד הפסנ
תרן ארתור רובינשטיין ,נחה על
הפסנתרן הקשיש רוח של התוודות .בין
השאר סיפר כיצד היה מיודד בשנות ה
עשרים עם בית־המלכות הספרדי .באחד
הימים הופיע רובינשטיין בקונצרט במאד־
ריד .בדיוק באותה תקופה פרצה מהפכה
והמלך והמלכה התנצלו על שלא יוכלו
להופיע בקונצרט ,הבטיחו לבוא למחרת.

מ ש־ ק ה

לורשה ,שם תופיע כנציגת ישראל בתחרות
זמר בינלאומית ,ששימשה לפני שנה קרש
קפיצה ,לקאריירה בינלאומית ,עבור הזמרת
אסתר רייפשטאט ♦ • • את המקום
שהתפנה על ידה בעולם הזמר הישראלי,
ימלא ג׳ורג׳ מוסטאקי ,מלחין צרפתי-
יהודי ,שהתפרסם בעיקר בזכות השיר מילורד,
שחיבר עבור אדית פיאף • • • זמרת יש
ראלית אחרת ,יפה ירקוני ,שוב שלחה
תשדורת שהנה עוד־מעט עוד־מעט תחזור
לארץ .היא רק עוד מתכננת סיור הופעות
בפורטו־ריקו ,פרו ומקסיקו •  . .הזמר
מיכה כגן ,שהופיע יחד עם גאולה
גיל ודובי זלצר בשלישיית ארניס־צבר,
השקיע את כל חסכונותיו בקניית ביתיר,קפה
כסית בניו־יורק .לאחרונה נאלץ כגן למכור
את המקום בהפסד ניכר • • • השחקן ה
צעיר נפתלי יכין המתכונן עתה לבחינות־
הגמר לקראת קבלת תואר ב.א .בפילוסופיה
באוניברסיטת תל־אביב ,עשוי להפתיע בקרוב
את מכריו .בין בחינה אחת לשניה הספיק
נפתלי לסיים כתובת מחזה בסגנין מודרני
• • • בערב״חובבים שנערך השבוע בעין־
הוד במיסגרת חגיגות יובל עשר השנים ל-
כפר־האמנים ,היה המנחה דן כן־אמוץ.
אמר דן בפתיחת הערב :״לפני עשר שנים,

היופי
והנעורים
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שלוב זיסמן וחוה גמזו כפתיחת עונת הדייג
פחות דיבורים — יותר דגים

את מאמרי התשובה של הרמטכ״ל של
אותם ימים ,משה דיין .במכתב תשובתו
הודיע במס ,שאם יצרפו לספר את מאמריו
של דיין ,יבטל את החוזה של הוצאת ה
ספרים  • • .אנשים שחיטטו לאחרונה ב
חנויות ספרים ,הופתעו למצוא שם ספר
בשם מאגדות הממונה .רפרוף בין דפי
הספר הבהיר מיד ,כי אין זה ספר זכרונו-
תיו של הממונה על שרותי הבטחון ל
שעבר ,אלא ספרו של הרב שלמה זאג־
כיל כהנא המחזיק בתואר של ״הממונה
על הר-ציון״  . . .מלכיאל גרינואלד,
הישיש הירושלמי ,שבגללו התעוררה בשעתו
פרשת קסטנר ,חזר מחופשת הבראה בחו״ל,
והחל לשלוח שוב את עלוניו הנושאים את
הכותרת מכתבים לחברי במזרחי .בין ה
שאר ,כוללות איגרותיו של גרינואלד בן
ד,־ ,81הודעה עבור עורך הצופה ,מ ש ה
דניאל  :״הנני מודיע לו כבר היום ,כי
למקרה שאתבקש להסתלק מהעולם הזה
לעולם הבא ,מוותר אני על מאמר הספד
בעתון מפלגתנו.״  • . .לוחם ותיק אחר
שחזר לפעילות צבורית היא ראובן )״מ
מק״( גרינברג ,שהקים יחד עם אליעזר
בר־לב את הליגה להגנת האזרח .בין
שאר המחלקות של הליגה ישנה גם מחלקה
שמטרתה היא לפעול להחזרת היורדים אר
צה .מיסדי הליגה משתעשעים ברעיון לה
ציג רשימה משלהם בבחירות לכנסת הבאה.
★

★

★

לא ל דו ג  -ל טו ב ת העיר
דוגמה אישית לאזרחיו ,נתן השבוע ממלא
מקום ראש עיריית רמת־גן ,שלום זיסמן,
ביום בו נפתחה עונת הדייג הרשמית בפארק
הלאומי בעירו .הוא הצטייד בחכה ובפת־
יון ,אותן משכירה חברת האגם לכל דורש,
ויחד עם כמה ידידים התיישב לדוג דגים
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למחרת כאשר סיים רובינשטיין את נגינתו
הופיעה בפניו משלחת מטעם המהפכנים
והגישה לו שי עבור היותו האמן הראשון
המופיע כאורח הרפובליקה .״אז למדתי את
מותר האמן מן המדינאי,״ אמר רובינשטיין.
 . . .סימה ארלוזורוב ,אלמנתו של ה
מנהיג הציוני חיים ארלוזורדב ,של
אחרונה מלאו  30שנה להרצחו ,עובדת
כמזכירה בקול־ישראל .שמה מעורר לעיתים
קרובות את חמתן של טלפונאיות צעירות
שאינן מכירות אותה .כאשר היא מרימה את
השפופרת ומציגה את עצמה :״ארלוזורוב,״
היא נתקלת תכופות בתשובה :״לא מעניין
אותי באיזה רחוב את גרה ,את השם אני
רוצה לדעת״.
★

★

★

מבי ת־כנס ת ־ למסעדה
רבע מיליון ל״י התרכזו בפינה אחת ,כ
ששני יצואנים ישראליים שוחחו ביניהם עם
יואל פריד במסעדה היהודית המפוארת
החדשה שלו יואליס יידישע רסטוראן .ב
פינה אחרת עמד רפאל קלצ׳קין וזלל
געפילטע פיש .״חבל שעלי למהר לשחק את
הנחש במחזה בראשית ,אחרת הייתי מפתה
את כל הנערות שכאן,״ הסביר .שלוש נע
רות יפהפיות ,התחרו במסיבת הפתיחה
המפוארת ,על התואר ״אלופת המיליונרים״,
מזכיר שגרירות מזרח־אירופית שלח יד
ארוכה לברכיה של הארכיטקטית פרדריקה
סגל ,ואילו הארכיטקט שתיכנן את ה
מקום ,אורי אפנצלר ,גילה מאין נטל
את דגם המנורות המקוריות שבנה במקום:
מבית־כנסת עתיק  . . .הזמרת אוהלה
הלוי ,שחזרה השבוע לארץ ,עומדת להו
פיע בקביעות במועדון הלילה הצפתי קינז־
רון ,שנפתח .השבוע •  . .ז״זרת אחרת,
אילנה רובינא ,נוסעת בימים הקרובים

כשבא לכאן איצ׳ה ממבוש ,הוא מצא
רק חורבות ועקרבים בגודל של נמרים .הלך
ושיקם את כל הבתים וחילק אותם לציירים
ועד היום כולם חייבים לו כסף.״ כל הסי
פור הזה הוא כמובן לא נכון ,אבל הוא
סופר בתגובה להתרעמותם של כמה מ
אמני עין־הוד שחגיגות היובל מנוצלות ל־
פירסומת אישית למוכתר הכפר איצ׳ה.
שמע זאת דן ואמר :״אם ככה ,אז נעשה
לו באמת פירסומת.״ הוא הפך את ערב ה
חובבים לערב איצ׳ה ממבוש .אל כל אמן
שהופיע ,פנה דן בשאלה :״אתה לא במקרה
קרוב של איצ׳ה ממבוש?״

בסוסי ה שבוע

•

• שר החקלאות משה דיין ,ב
תשובה לשאלת סופר דבר אם הוא סבור
שצעירי מפא״י קופחו בהרכבת הממשלה
החדשה :״הצעירים לא קופחו משום שאינני
חושב שמגיע להם משהו.״

© עורד־הדין שלמה כהן־צידון,
בהרצאת־אורח בקיבוץ יזרעאל ,בדברו על
הצורך בתודעה מרחבית :״השפל ביותר בין
קערבים לא העז לעשות ליהודים ,מה שעשה
המתורבת ביותר בין האירופיים.״
• ח״ב מפא״י דויד הכהן ,בהת
קפתו החריפה על הצעת החוק לשמירת ה
כשרות בבתי־עסק ,שחיטה וסחורות :״ה
אומנם תהיה למשגיחים סמכות לבדוק מה
מתרחש אצלי בפה?״

מרווה כאגלי־טל את צמאון עורך ומעניק
לו את הלחות המזינה והחיונית כל כך
לקיומה ,בפרט ביאקלים ארצנו.
השתמשי בוקר וערב בכמה טיפות
ממשקה זה של חן ונעורים ,כיסוד
לאיפור ולשמירה על רכות עורך
ורעננות מראיך.
רק בחנויות התמרוקים המאושרות ע״י

• כתב ״על המשמר״ ,יגאל
לביב ז ״המקום היחיד בישראל בו יש
מלחמת מעמדות ,זו הממשלה.״

@ כתב ״על המשמר״ ריצ׳אדד
יפה ,בביקורת מארצות־הברית על הסרט
קליאופטרה; ״אשר לי ,השפיעה קליאופטרה
פחות על רגשותי ,מאשר על בד מכנסי.״
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