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בריכות
מי־מרפא

 בוץ חבישת
כמו

 בקרלסבד
 או וישי

טבריה

 / טורקי זיעה חדי / )Whirpooi bath( ערבול אמבטיות כן כמו
 וריהביליטציה מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
 עומד / ריימטיזם לסובלי מחלקה / בארץ זה מסוג היחידי המוסד

רפואי ופקוח הנהלה תחת

הראשון... מהרגע
למופת... שרות מוחלטת... נוחיות

החדישים... 0C6-B במטוסי דיקנות...
ת המהירים המעולים ו י ר... ב

שלישי יום ככל
ד ה - לו תונ ה / ציריך - א ב נ ג׳

 — פריס — לונדון — ג׳נירו דה ריאו — ניו־יורק
ובו׳. גרמניה — אוסטריה

שלך הנסיעות משרד אל מיד פנה

־ ״סויסאיר״, נציגות ל ב ת י ב .62167 טלפון ,28 אחד־העם רחוב א

אנשים
ל שיוו■ ק ש מ
 ההגנה אליל כי שמועות שנפוצו שעה

 נען׳ משק חבר גלילי, ישראל לשעבר,
 על בדיונים להשתתף כדי ארצה יחזור
 אחד העיר רפורטז׳ה) (ראה מפ״ם פילוג

 הארץ את יצא שגלילי במפלגה מיריביו
 לאותה מאחריות להתחמק כדי בשעתו
 ברומזו השומר־הצעיר איש אמר פרשה.

 .גלילי : אחר לאומי ׳מנהיג של לפרישתו
"1 בשדה־לונדון נמצא

 מתרגז אינו אם יערי מאיר כשנשאל
 לפלו שאיימו העבודה אחדות אנשי על
 להתרגז יכול ״אני :הסביר מפלגתו, את

המפלגה. לעתיד נחרדתי פה אך בבית.
שלי...״ המשקל שווי על שמרתי
ה שיתי על לשמור שביקש אחר אדם
 קסטנר, רודולף ישראד ד״ר היה משקל

 עתים, הידיעות סוכנות למערכת שצלצל
 הדיבה הוצאת שמשפט לכך לב לשים ביקש

 אם כי קסטנר״ ״משפט יותר יכונה לא
קסטנר־גרינתלד״. .משפט — המלא בשמו

ת 300 מו תי ח
 ברית־המועצות, שגריר השבוע כשנזדמן

לנ אברהמוב, ניקיטיץ׳ אלכסנדר
 תהיה עוד נתניה כי תקוותו את הביע תניה,

 ראש של בהתנגדותו נתקל שנייה, תל־אביב
 כי דעתו את שהביע בן־עמי, עובד העיר
 לא ראשונה, נתניה .תהיה שעירו מוטב

שנייה״. תל־אביב
היוצא הראש מק־דניאל, ברום סיפר

 : בישראל האמריקאית המבצעים משלחת של
ב אומרת, זאת ברחובות. נולדתי ״אני

לרחו בדיוק הדומה קאליפורנית מושבה
 מפליא דמיון ובעלת פרדסים מוקפת בות,

בנוף.״
 שבוע, ככל השבוע, שהיה אחר אמריקאי

 אייזנהואר: דומט הנשיא היה בחדשות,
 כי ומצאו בדקו מספרים חובבי אמריקאים

 חתם, כנשיא כיהן כבר בהן וחצי שנה משך
ביום. פעמים 300 חתימתו את בממוצע,

ה מ דג ת ה אי ארוק מ
 מוכתר השבוע גילה הארוך זכרונו את

 אכו־גוש רשי־ד מחמוד אבו־גוש, כפי
 שעמד הראל, קיבוץ ,מזכיר כי לו כשנודע

 האחרונה, בשנה המשבר בימי הכפר לצד
 ניתוח לצורך ירושלמי בבית״חולים שוכב
 החולה, למיטת מיוחדת משלחת שיגר באפו,
פירות. מלא סל לו שלח

 שלום צ״כ ח״כ אשת גילתה אחר סוד
 לבעלה קוראת היא מדוע שהסבירה זיסמן

 סיפרה הפרטי. בשם במקום המשפחה בשם
 :חמודות בנות לשתי אם זיסמן, ציונה

 לו קראתי עליו מדברת כשהייתי ״תחילה
 היה פעם כל 1 קורה היה מה שלום. בשם
ממני." ונפרד 1 שלום עונה שיחי איש

 ידין יום!? של נסיון עבר יחסי בשלום
 יגאל של החדש למחזהו כהכנה שהחליט,
 מארד צעיר ישחק בו קאזאבלאן, מוסנזון,

 מארוקאים, טיפוסים לחקות מקופח, קאי
 ביקש חיפה, בנמל מתאים מועמד מצא
 זכה מארוקאית, התנהגות של הדגמה ממנו
 בחזקה יזרקהו בידיו, ירימו שהמורה לכך
הר ״למדתי ידין סיכם האספלט. רצפת על
״1 בה

היסטורי צילום
 שחקני הסכימו במינו מיוחד עסק על

 וודס. ואורסון גיטרי פשה הקולנוע
 תפקיד עבודה, מעומס דחה, שוולס אחר

 :זה הבריק גיטרי, של נפוליאוני בסרט
חיו זה אבל בלבד. דקות לעשר לך ״זקוק

 בתנאי .מסכים, : וולס וסיכם השיב !״ ני
האח לסרטי דקות עשר של שיח שתכתוב

רון.״
רוביזו־ פורפיריו הדיפלומטי המאהב

 דניאל ע״י הסרטים עולם עם הקשור רה,
 גאבור, זא וזא נשוי, היה לה דרייה,

 את להפעיל החליט נשוי, כמעט הוא לה
 הוא אחרות. נשים מליוני על גם קסמו
 וינגן ישיר מסבאה, בעל של דמות יגלם

 הפרוע, המערב מן רקדנית לכבוד גיטרה על
 מערבי. עניין במערבון, גאבור זא זא בשם
 ״זה :הסביר הדיפלומטי לעיסוקו אשר
כמובן." לחכות, יכול

 העיר, חיכה, לא דיין משה אלוף רב
 פאר, אביבה היופי מלכת עם כשנפגש

 ל־ לוד התעופה משדה כמותו שהמריאה,
הצלמים התרוצצות נוכח ארצות־הברית,

״היסטורי צילום »זה :מצלמותיהם וברק ! 
מש ראש הרבה, עשה אך דבר, אמר לא
 יהודה מהלקח ראש התנועה, טרת

א, ה בתחבולה מחדש משתמש שהחל גי
 לקראת אורות והארת עמעום של ישנה

 המשטרה משני כאזהרה ממהרים נהגים
 המה*" בהאטת היה גיא של שכרו האורבת.

מוזהר. נהג כל אצל שחלה הניכרת רות

קהזשס
ד ה סו העונ

 תל־ אמריקה, ציוני בית בחזית התור
המזו הכניסה לתוך כזחל״ענק נע אביב,

 משרוולים שוטרים השטוח. הבניין של גגת
 הזרם את לווסת ניסו ואנה, אנה מהרו

 לבוש ומוניות. מכוניות של האינסופי
 ובמחשופים פתוחות בחולצות נגע ערב

מתקצר החל הארוך שהתור שעה רבתיים
 של הישראלית הבכורה הצגת :המאורע
 על המקובל וורדי, ג׳וזאפא של הרקוויאד

 עצמן, את המכבדות ומקהלה תזמורת כל
 הישראלית הפילהרמונית התזמורת על־ידי

זמרים־אורחים. וארבעה
 לראשונה הגה וורדי הקודש. חילול

 של מותו אחר ,1868 בשנת הרקוויאם את
 רוסיני. מסבילייה) (הספר ג׳אקומו חברו

 החיבור את לחלק היתד. המקורית התוכנית
 באיטליה, המוסיקה מחברי גדולי 13 בין
 של קטעו קטע. יכתוב מהם אחד שכל כדי

(הצי מה ליברה נקרא האחרון, היה וורדי
!). לני

 כעבור שימש, בפומבי, בוצע לא הקטע
 של לזכרו לרקוויאם כגריען שנים, חמש

 מגציאוני. אלסנדרו הגדול האיטלקי המשורר
 מילא" בכנסייה עולמית בכורה הצגת אחר
הקונצרטים. לבמת עבר גית

 למת, אשכבה תפילת שהוא הרקוויאם,
 הקא" הכנסייה של התפילות לסדר שייך

בקונ כשבוצע מחאות גל עורר תולית,
 וזרדי׳ המזקין, המוסיקאי הגאון צרטים.
 והוחרם כמעט הקודש, חילול על הושמץ
 ביצוע את הפסיק לא הוא הכנסיה. על־ידי

ה הפנים מקבלת עידוד שאב החקוויאס,
לחיבורו. המוסיקה חובבי שערכס נלהבת

הרק ביצוע רעיון ועברית. לטינית
 המנצח על׳ידי לראשונה הוצע בארץ וויאם
 שסיים פריקשאי, פאראנץ הונגריה יליד

 כמנצח־אורח הראשונה עונתו את השבוע
ה את שהקליט פרקשאי, התזמורת. של

 מגדול* ארבעה שכנע באירופה, רקוויאם
לביצועו. ארצה לבוא בעולם הזמרים

 סופראנו ייאנד, פראנסס היו הארבעה
 מצו" ראדב, מרייאנה ניו־יורק, מאופירת
 איש בורג, קים זאגרב, מאופירת סופראנו
 היהודי הונגריה ויוצא קופנהאגן אופירת

קאראלי. גאבור
תז אנשי שמונים ידי על" שלוו הזמרים,

 הלטיני, במקורו הרקוויאם את שרו מורת׳
התר את משמיעים הזמרים 170 כשמקהלת

 שדרור, מה דרור. אפרים של העברי גום
 ה" קטעים אותם :תרגם לא הוראה, לפי

הבתולה. ולמרים לישו מתייחס׳ם
 רצונם את סיפקה לא זאת השמטה גם

 הרגע עד שמחו דתיים, חוגים כמה של
כנסייתית. תפילה ביצוע על האחרון,
מוסיקה חובבי השמיים. ביפת תחת
ה של הראשון מהביצוע כך כל התלהבו
 שתוך עד שעבר, השבוע בתחילת רקוויאם

 הבכורה ביצוע סיום אחר מספר שעות
 משרדי את הארץ מקצות הזמנות הציפו

 זמריה עם לבוא אותה ביקשו התזמורת,
אחת. להופעה לפחות ומקהלתד״
מ חסכו לא הזמרים־האורחים ארבעה

 הופעות בשתי הסתפקו לא טורח, עצמם
,מוקס מאזינים 1400 לפני השבוע, סיום,
 בארץ סובבו אמריקה, ציוני בבית מים

 הרקוויאם את ביצעו בהם שבועיים, משך
 ב־ השמים כיפת ותחת חיפה בירושלים,

 חפר עמק של הטבעיים אמפיתיאטרונים
שאן. ובית
 תרבה שהתזמורת להניח אין כי אם
 ייאנד, של נסיעתם אחר הרקוויאם את לבצע
 ללא היד״ הוא הרי וקאראלי, בורג ראדב׳

 תשי״ד. התזמורת לעונת מתאים סיום ספק
ב ייזכרו עוד הרקוויאם קונצרטי הכנסות

ה התזמורת כאשר תשט״ו, הבאה, עונה
 בהן להסתייע תוכל הישראלית פילהרמונית

באירופה. אביב למסע
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