
ך גן ״מאז הצגת של חזרה ד צעירה פסנתרנית - נשרי ורדהע

:לשמאל מימין
 מדון. חנה גלד, רות יוסף, כן אכרהם סלוטקין, גרשון הבמאי

שטל. ומרים רחמן שלום

ט א ס ש. ס

? לאו 1א הן ־ מנוחין יהח־י
במ ביותר ד,חמורות המגרעות אחת

הר הצבור נתון שלעתים היא דינתנו
 עד מחשבתית ערבוביה של במצב חב
 למאורעות מסביב מוחות בלבול כדי

אלי שביחס שונות צבוריות והופעות
 או מוסמכת־מוקדמת הדרכה אין הם

מוס מוסד של ברורה פומבית מסקנה
שלילה.—ל או לחיוב — מך

 ביטוי לידי באות כאלה במקרים
 כגישת למדי חפשיות ומסקנות דעות

 ועתונאי עתונאי כל ועתון, עתון כל
 העוב־ הצד ידיעת מאי כתוצאה אף או

 הפוליטי־הצבורי הרקע וכן דתי־המעשי
 מתחלק הצבור אחר. או זה ענין של
 כדי תוך יריבים ולמחנות בדעות אז

וס־ ומחייבים שוללים בין ויכוחי־סרק

 תבקש כרנר פוטו מאת
להשתמש במצלמה איך
 פלטות, פילמים, חלקים, מצלמה, בקנותך

 25 של נסיוני לרשותך עומד וכו׳, נייר
 במקצוע. ראשון מסחר בית בתור שנים.

 קניה, מכירה, הגדלות, העתקות, פיתוח,
קטנים. פילמים של מיוחד פיתוח החלפה.
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 כזונות־ בעלי ו״מתלחשים״ מגמגמים תם
 הגורמים פועלים ובינתיים — צדדין

בעי כטוב בדבר הישירים המעונינים
ניהם.

 :ובעקבותיה אנדרלמוסיה פורחת כך
האוירה״. ״הרעלת עד רוגז

:למדי מאלפות דוגמאות שתי הנה
יהודי ״כן״ :בישוב פרץ ויכוח

 :כלומר מנוחין, יהודי ״לא" — מנוחין
 לשם בקרוב אלינו בהגיעו — לקבלו

 או פנים־יפות בסבר פומביות, הופעות
 הכנסת במידת בו לנהוג אף״, ב״חרון
 להבין״ לו ״לתת או נאה אורחים

פשו שאלה לרבים אתו. לנו ש״חשבוך
 או שלו בקונצרטים לבקר :יותר טה

יחד. גם מבצעם ואת אותם להחרים
 בחסד אמן מנוחין שיהודי ומכיון

 של ענין בפנינו כאן אין הוא, עליון
 כטוב אחד כל ״יעשה של שברך מה

 כבוד של ברורה עמדה ודרושה בעיניו״׳
 הגורמים מלאו יחד. גם ולאורח לנו

הד ו״רשות מים הרשמיים־המוסמכים
 לבית לרחוב׳ ניתן הויכוח־סרק״ — בור

 בר־ לכל רוטשילד, לשדרות הקפה,
 דעה ולהביע להתווכח ה״אוהב״ בי־רב
עוב ידיעה כל בהעדר המקרים ברוב
ממנו. דתית

 הדבר כבר נעשה האחרונים בימים
אל עם יתווכח שפלוני ממש לאפנה
 מנוחין על אלמונית עם ופלונית מוני,
ההא על ״חטאיו״ על בו, הקשור וכל

 הכי ב״יום נאחזים אלה כלפיו׳ שמות
שלו״... אבא ב״אימרת ואלה פורים״
ופט דברי־טעם של שפע נוצר וכך

קלוטים ודברים אמת דברי של פוט,
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בש הבולטות אחת
הצ פסנתרנינו דה

ה היא עירים ד ר  ו
. י נשר

שאו שנים כמה זה
מא המוסיקה הדי

 של לנגינתה זינים
ה ד ר  המשתפרת ו

 שנה מדי ומעמיקה
 עתה היא בשנה.

 את וגומרת ,14 בת
״שו קונסרבטוריה

 של בהדרכתה למית״
 גורוכוב. אמה ג׳יב

לעי מופיעה ורדה
בקבו קרובות תים
, צים׳ ת ו ב ש ו מ  ב

ובר צבא במחנות
 זמן־מה לפני דיו.

התז בלווי שמענוה
ירוש ״קול מורת
 1 מס. בקונצרט לים״

 שהעבר לבטהובן
 עומדת היא ברדיו•

 נסיעה לפני עתה
 ולפני לארץ, לחוץ

 ברסיט־ תופיע כן
 ,23.3 בת״א לים

וב ,27.3 בירושלים
 נאחל .4.4ב־ חיפה

הכש בעלת לורדה
 ועליה הצלחה רון

המוסיקה. בסולם

 שמועה נוספת. למלה מלה האויר. מן
פור והאנדרלמוסיה מצטרפת לשמועה

הדעה היכן :השאלה ונשאלת חת
 !וכך כך :לנו יגיד מי ? המוסמכת

לח חפשיים נהיה כן אחרי גם אמנם
 אך והכרתו איש־איש ולהרהר שוב

 מה־ שקבע מי שיש נדע משמעת כאנשי
ננהג. ולפיו שקבע

 הופעת־ברא־ לפני :שני ענין וכעת
 המצוינים היהודיים הקומיקאים של שית

 לחשו אביב בתל ושומאכר דז׳יגאן
דב ישמיעו הם ? השמעתם : הלוחשים

 היכן בלבד. ובאידיש באידיש רק רים
 בווארשה או העברית בישראל י אנחנו

 דבר אמר לא ושוב האידישיסטית.
 בא המוסמך״. ה״גורם דבר חצי לא ואף

החיו עמדתו את וקבע הרחב הקהל
למס היו הסואנות החן תשואות בית.
 יכלו :אחרת להיות היה יכול אך קנה,
 מי ? ואז ולהפריע. קנאים עברים לבוא

 צודקים שאינם במוקדם להם הסביר
? בכך

 מוסמכת״. ״כתובת לנו אין אכן:
אנדרל כדי עד עזובה שיש :ומכאן
מוסיה.

 תרבותי־ גוף במדינתנו אין האמנם
לכך? מוסמך צבורי

לישראל - גובי טיטו
 מ־ המפורסם הבאריטון גובי טיטו

 ומ״המטרופוליטן״־ניו מילנו" ״הסקאלה
אפריל. בתחילת ארצה יגיע יורק

 המהולל האופרה זמר גובי טיטו
 מסרטיו בארץ והתפרסם כיום בעולם

״הליצ :ראשי בתפקיד הופיע בהם
וכו׳. מסביליה״ ״הספר ״ריגולטו״, נים״,

 וחמש שלשים בן הוא גובי טיטו
 האמנותי לכוחו מוסיפה הנאה והופעתו

רגיל. הבלתי
 הוזמן שנים כארבע שלפני יצויין,

חו לקיים ב״מטרופוליטן״ להופיע טיטו
 הצלחתו אולם חדשים שלשה למשך זה

 מיד הוארך והחוזה המשוער על עלתה
 להתמיד נתבקש מאז חדשים. לששה

יורק. בניו בהופעותיו
לאר יחזור בארץ בקורו אחרי מיד

 בסרטים שם להשתתף כדי הברית צות
 ב״מטרופו־ חוזה לקיים ובכדי חדשים
 ילווה הוא בארץ הבאה. בעונה לימן״

 דה־ טילדה הפסנתרנית אשתו ע״י
רינזס.

><>^>^0>x><x<><0כ><>x><x>̂<><>< 

ת טלינו היין פינ

המזון את מעכל כיין אין
 חשוב ענין הנו המזון עיכול

 למנות ראוי שיהיה מכדי יותר
 אלה בימינו אמנם קרים. מים של

הקי את לשטוף נוהגים זה ובדור
מסיי כך ידי שעל וטוענים בה,
במ לתוכה. לגלוש למאכלים עים
רא דורות מזמן שנים, אלפי שך

 האדם ידע מצרים, של שונים
 מיץ באותו ארוחתו את להנעים
 הגפן, מאשכולות שבא מבורך
 תחת — אשר ענבים דם באותו
 העיכול מיצי את ולדלדל לסלף

 — המים שעוללים כשם הפה, של
 את ומשלים להם מסייע הריהו

עבודתם.
מז כרמל של ״פומרו״ יין שתו

 על ושמרתם הסעודה בשעת רחי
ומעיכם! קיבתכם
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