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סיקורת
בידור

וידה ויוה
 גודיק תיאטרון עלינו״, ״עולים

בתוכ (בריה״מ), וידה את מציג
 10 בת תזמורת בליווי בידור נית

נגגים.
בש הסוכנות־היהודית עושה שלא מד,

 גיורא למענם עושה החדשים, העולים ביל
 דירות להם מחלק אינו אמנם הוא גודיק.

 מאפשר הוא אבל מסים, בלי מכוניות או
לעו ביותר הקשה במקצוע להיקלט להם
ל העולים ובין ומאחר הבמה. :חדש לה

 דני או הקצב חיפושיות נמנים אינם ארץ
 את מכיר לא אחד אף מדוע להבין קל קיי,

שביניהם. האמנים
לא :העיקרי המוקש טמון כאן אבל

 החובבני. הממוצע על עולה — עולה כל
 הראשון החלק של רמתו בדיוק וכזוהי

 ערינו, עולים החדשה הבידור בתוכנית
 מ־ וזמרת מתורכיה צמד עלינו כשעולים

מיוחד. רושם שום משאירים שאינם קנדה,
 טיפוסים ארבעה עלינו עולים אחריהם
ישר שם לעצמם בחרו שכבר חייכניים,

 על ופורטים מיתרי־הזהב, רביעיית אלי׳
 ב־ אלפים ישנם כמוהם וגיטרות. צנג׳ו

 כזאת אחת רביעייה אבל ארצות־הברית,
 שהיא עוד מה אחד, לאף תזיק לא בארץ

של למנחה בהשוואה להפליא תרבותית

וידה
באהבה מרוסיה,

טו אחרים אמריקה, של הסופרים מגדולי
 עם סוכן־פירסומת בעיקר שהוא ענים
עצמו. הוא אחד: לקוח

 אבל באמצע, אי־שם כרגיל, היא, האמת
 את דוקר ספרים, כותב מיילר אם בין

 את מציג .או לשכרה שותה בסכין, אשתו
 קשה ניו־יורק, עיריית לראשות מועמדותו

שבמעשיו. הראוותני הגורם מן להתעלם
 בחלק ממנו להתעלם קשה כך ובדיוק
 על להבות בעצם, זה. ספר של הראשון

 לירח, 11 אפולו מסע תיאור הוא הירח
בעש אולם שם. הראשון האדם והנחתת

 נדמה הספר של הראשונים העמודים רות
ומ המינגווי של מעריצו מיילד, כאילו

 חשים אותן אנושיות חוויות של גדול טיף
המוס אותם כל על זעמו שופך בקרביים,

 חוויות ליזום מעיזים אשד והאנשים דות
 באריכות מסביר הוא ולכן, אחר. מסוג
 ממישוש אלה אנשים שונים כמה עד רבה

 כמובן, המתגלמת, האמיתית, האנושיות
עצמו. במיילר
 של האישיים לחשבונות מעבר אולם

כמו נשארת הספרות, עולם עם ההומניסט
 שידע ביותר, הגדולה אולי ההרפתקה, בן

 להתעלם מנסה אינו ומיילר האנושי, המין
 אבל אותה, מאדיר הוא להיפך, ממנה.

תחו של מחלצות לה להלביש משתדל
 לבני־תמותה גם המוכרות אנושיות שות

 בשפת מדעיים ניתוחים רק ולא רגילים,
מחשבים.

 של חלומות״ילדות על מתעכב הוא
 ראה אשר החללית), (מפקד ארמסטרוגג

ה את מאריך הוא באוויר! מרחף עצמו
 היחידי קולינס, של תיסכוליו על דיבור
 דרך שלא האסטרונאוטים שלושת מבין

 אורך לכל מנסה, והוא הירח! אדמת על
 ידוע שלא ״מה רק לא כי להוכיח הספר,

 שהתבטאה כפי אותנו,״ המפחיד הוא לנו
 יש אלא מאנשי־החלל, אחד של אשתו

להפחיד. המסוגל בתחום־הידוע הרבה גם
 ואוזן לפרטי״תקדייות, פקוחה עין בעזרת

 הדמויות כל של לשברי־משפטים קשובה
 מיילד מצליח זו, בהרפתקה פעלו אשר

 לא- ספר־מסעות להרכיב דבר של בסופו
 מא- של הפלגותיהם מתאודי מרתק פחות
 הדורות אם יודע יומי וקולומבוס, גלאן

 של האודיסיאה את בו יראו לא הבאים
.20ה* המאה

 בקליפורניה מורים להכשרת מכון מזכיר
ה את שהדריך המחשב את לפטר החליט
 זאת בצורה באנשים. ולהשתמש מורים,
ל ׳!׳ט 95מ־ ההדרכה תקופת את הוריד
 לה־ כדי שעבדו איש, 240 ובמקום עשרה,

 רק עתה מעסיק הוא למחשב, חומר כין
106.

דולר? וחצי במיליון מחשב צריך מי אז

 צברי בחן המצטיינת עדי, נירה הערב
מרגיז.

 עולה, וכשהיא וידה, עלינו עולה ׳ולבסוף
 מקומה על מאיימת אפילו היא עולה. היא
 וידה כי הצבא. כזמרת ירקוני יפה של
 חצוצרה, של וקול מלאך פני בעלת היא

 לפני לשיר וניסיון יסודי סובייטי חינוך
 אם חשוב ולא רחבים. בשטחים המונים
גדו יצעדו לקולה בעברית, או ברוסית

דים.
מלחמות. שלוש רק לה חסרות

 לעיתונו ידיעה ששלח אמריקאי, כתב
גי בקאמבודיה, הפורח השחור השוק על
 המילה את מחק הצבאי שהצנזור לה

 הלא- ״השוק זה במקום וכתב ״שחור״,
לגזענות. הקץ קוראים לזה לבן״.
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הוא כי הסוברים ישנם מרובים. עדיין הם

טים תקלי

מצוידות גלויות
 מגת־שמנים הרוסיות הנזירות

—רוסית כנסייתית מוסיקה שרות
1023 152 1*1107.

 שאינם לאנשים בעיקר המיועד תקליט
בע מתבוננים אלא לתקליטיהם מאזינים
לתק הנלווה המהודר האלבום כי טיפות.

 התוכן מן יותר הרבה ומספק מרשים ליט
המוסיקלי.

נכ הליטורגית המוסיקה על ההסברים
 עשויות התמונות מקצועית, ברצינות תבו

הספ ובכלל התיירות, את לעודד בהחלט
 בעזרתו לאור הוצא כאילו נראה רון

קול. משה מר של האדיבה
 יותר קצת זה למוסיקה, שנוגע מה

 כאן המזמרת הנזירות מקהלת מסובך.
 על- לדבר שלא מקהלונת, כמו נשמעת

 קולות בה לזהות בפירוש שאפשר כך
הללו? במנזרים קורה מה גברים.
 שיזעזע דבר שום בו אין לביצוע, אשר

 לא זה שהוא. כיוון לכל האוזניים את
 לא הדר, לא הוד, לא בזה אין אבל צורם,

 כאמור, אבל, האמונה. דבקות ולא קדושה
 אפשר התקליט. את לשמוע מוכרחים 'לא

 יעשה וזה במתנה, העטיפה את להביא
רושם. בהחלט
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