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ים רס ו ים ק ז ר ו ז ות מ הערב בשע
ץ שנים 4 במלאת מכ  ׳מסג־־ת הרחבת על מודיעים והנדסה״ ליטרטוט ל״

 ופרוספקט פרטים לקבלת מיוחדת. בשיטה ופרקטיקה תאוריה הלמודים,
בערב. 8—6 השעות בין יום כל תל־אביב, 16 ישראל מקוד■ רח׳ למכון, לפנות: נא

a

swoם אעזפה ע ח
לחודש ל״י 2 600 תמורת
 המשפחה לבני - מזה ופחות

 הרפואיים השרותים כל כולל
השניה, מהשנה החל : לידות

בלבד. הלידה מענק תמורת
 — ובכתב בע״פ והרשמה פרטים

הנ״ל. החולים בתי במשרדי

 לאחיות בי״ס
״אסותא״

1943 נוסד

 פתוחה ההרשמה
 י״ב למחזור

 17—25 גיל
:השכלה

תיכיי בי״ם מח' 6מ־

הספרים חנויות בכל למכירה ומצוי הופיע

ר אודי בנ א

 ויכוח שעורר הספר זהו
 ספר כל מאשר יותר גדול
 האחרונות, בשנים אחי

 ניסו רמי־מעלה שגוימים
 4שצו הופעתו, את למנוןן

 ובמסמכים 'באו״ס טט
 שמתנגדיו דיפלומטיים,

 של כתעודה השמיצוהו
 היללוהו ואוהדיו בגידה

נו ופעולה כתעודת־אמת
 השלום. למען עזת
 ״בשדות של ההמשד זהו

 הנפוץ הספר ״,1948 פלשת
 העברית בספרות ביותר

קו שכל ספר - החדשה
 לקראו חייב עברי רא

ל אותו לדון כדי בעצמו
לחסד. או שבט

מודיע: הזה״ ״העולם של הספרים שירות
לאוגוסט בראשון תופסק השאר״ וכל ניו-יורק ״אני, הספר חלוקת

שסקה
ך ל מ ר ה ת כ מו ה

או החלל, את מילא הג׳ונגל תופי רעם
חבו מפינות צבעם את שינו צבעוניים רות
 שהתערבלו רגלים על אורם את וזרקו יות

הסיום. לאקויד עד פראיים וקצב באכסטזה
ה ונגן התפאורה שונתה שוב רגע תוך
ב פתח אורפיאוט, הקדומים, היוניים אלים
 איש. חזר לא ממנו החשוך לעולם מסעו
עצ העצובה, הנבל בנגינת שלוותה דרכו,

לסיומה. עד הצופים נשימת את רה
 לפני וצנום קטן אדם הופיע הסיום, לאחר

בקפד המצוחצחות משקפיו הסגור. המסך
 בתשומת הסרוק והדליל, האפור שערו נות,
 עליו אשר והפרק הגזודנאה שפמו לב,

הדיפ בשרות עבד כאילו הרושם את יצרו
לומטי.

 זה אחר, בשירות עבד דבר של לאמיתו
 איגור מאסטרו זה היה כי המוסיקה. של

ב קיבל כך הערב. שמחת חתן סטמינסקי,
 הבלתי המלך ,72ה־ בן המחבר שעבר שבוע

 ההכרה את בת״זמננו, המוסיקה של מוכתר
ב הרם לכבוד הגיע הוא למעמדו. הרשמית

 הוא אליו. להגיע יכול מודרני שמחבר יותר
 שר מידי המלכותית הזהב מדלית את קיבל
 אלי" בריטניה׳ מלכת של המוסיקאי הטכס
 ל" נמסר הערכה, נאום מלווה האות, זבת.

הפילהר החברה של בקונצרט סטרוינסקי
 בלט קטעי נוגנו בתכניתה המלכותית׳ מונית

בעולם. סטרוינסקי את שפרסמו ויצירות
ת. שני מ ח  שםטר" מקרה זה היה לא מ
 בחר הקונצרט, על בעצמו שניצח וינסקי,

 היה הבלט כי אלה. מוסיקה בקטעי דוקא
 כאשר בפריס הראשונה הגדולה הצלחתו
 בתחילת אירופה בכוריאוגרפי הטוב דז׳גילב,

 דרמה האש, צפור את יצר ,20ה־ המאה
עתיקה. רוסית אגדה על המבוססת רקודית

 כפטרושקה, אחרים בלטים באו לאחריה
 המוזר בשם שזכתה והחתונה, האביב פולחן

ל שרים מקהלת שהוספה אחר רקודית קנטטה
רגי הבלתי לקומבינציה נוסף הרוקדים. להקת

 יחד הנמצאים ורקדנים שרים מקהלת של לה
 של הרעש את גם סטרוינסקי דחם הבמה, על
הקשה. כלי 13ו" פסנתרים 4

אח יצירות אין־ספור באו הבלטים לאחר
 וקנט" סמפוניות לפנטומימה, מוסיקה רות,
הידועה). התהילים סמפונית : (ביניהם טות

 התזמוית כלי של רגיל הבלתי המיזוג
 לכך גרמו אחרים מהפכנים אפקטים ויצירת

 לשני נתפלגו סטרוינסקי מוסיקת ששומעי
ש שטענו המושבעים, המתנגדים : מחנות

 ב" שראו והמעריצים׳ כלל, מוסיקה זו אין
הח המוסיקה תקופת נביא את סטרוינסקי

דשה.
, לא י כו ס. די  שבגמי" סטרוינסקי, טי
 את הזכיר התכופים סגנונו ובשנויי שותו

 החלטתו : אחד לדבר נאמן נשאר פיקסו,
מולדתו. לרוסיה לחזור שלא

 זמן בפריס, המוסיקה חיי ירידת אחרי
 עבר השניה, העולם מלחמת פרוץ לפני קצר

 אזרח הוא בהן לארצות״הברית, סטרוינסקי
 הפך החדש מגוריו למקום בהתאם היום. עד

 של אינסופי מספר בצעירותו שחיבר האדם
 מעודן. למערבי פראי, מונגולי במזג יצירות

במערב. שנולד מחבר מכל יותר
אינם האנשים ״רוב :סטרוינסקי אמר

שב והאמן ולרמתה, לאמנות דבר מוסיפים
 הרחב׳ הקהל באהדת לזכות מנסה הכרה

 מלים ר,וזב" רמתו את להוריד רק מצליח
 רמה, בעלי רבים, כשאמנים מוזרות אלה

האנ עם והקשר העממית שהאמנות מודים
 לכוחות מרעננים כגורמים משמשים שים

שב הסביר סטרוינסקי אך שלהם. היצירה
 יכולה אינה ״המוסיקה : לומר התכוון עצם

 המאזינים במספר מהרבוי סיוע כל לקבל
האזנתם.״ בטיב מר,עליה אלא

 לחוגים חדרה סטרוינסקי של המוסיקה
 השאלה: החביות. לכל הגיעה ביותר, רחבים

 התרבה לה המאזינים האנשים מספר האם
 שבאמת או .לאופנה נכנס שסטרוינסקי מפני

? ההאזנה רמת עלתה
 אינו הרוסי־צרפתי־אמריקאי סטרוינסקי

 זאת. לשאלה בתשובה ביותר עצמו מטריח
 לשני ואב נשוי המעטירה, בהוליווד חי הוא
 צייר השני פסנתרן, הוא מהם שהאחד .בנים

 של פנאי לשעות האהוב שהעיסוק ומכיוון
 להניח יש הברידג׳ משחק הוא סטרוינסקי

 סטרוינסקי הבנים ושני הגברת׳ שהמאסטרו,
 ה" לשולחן בשבתם מוצלחת רביעייה מהוים
הירוק. קלפים

ספורט
נסיעות

ר שסנועות ע ש ב
 לבולגריה הפועל עם חודורוב יעקב כשיצא

 שהרעישה ידיעה האווירה את מייד ליהטה
 קבוצתם ספגה כאילו רבים כדורגל חובבי

 יחזור לא חודורוב :טפשי שער האהובה
יע הוא הערב. עתוני הודיעו מהר, כך כל

 הסיבוב לאחר תורכית בקבוצה לשחק בור
בבולגריה.

 מייברג, מאיר תל־אביב, הפועל מזכיר
 להפועל נאמן חודורוב הרוחות. את הרגיע

 האגו" הסכמת את שואל היה הוא מילדותו.
 חוצלאר" לקבוצה לעבור רוצה היה אם דד״

:הבאות העובדות היו משכנעות יותר צית.
 מאמן כי הזכירה בעיתונים הידיעה •

 חו־ את שהזמין הוא סקאלי הנודע הכדורגל
 כי כנראה שכחו העיתונים לתורכיה. דורוב
 בדרום" לשנה קרוב כבר נמצא זה מאמן

אמריקה.
 חודו" היד, השמועות שלפי הקבוצה •
 נאלאטא היא בשערה בעתיד לעמוד צריך רוב

 של המצויין כשרונו למרות המוכרת. סראי
ה הקבוצה בעתיד גם תעדיף ודאי חודורוב

סטרוינסקי איגוד מחבר
הקשח בלי ו3ו־ פסנתרים 4 גם

 שהוא תורגאי, הנוכחי שוערה את תורכית
הלאומית. הנבחרת שוער גם

חתירה
ש: ל דרו מצי

 לפני הזמינה להצלה הבינלאומית הפדרציה
לש הישראלי המצילים איגוד את קצר זמן
אר ארבעים יוצאי מצילים לכנס נציגים גר

באלג׳יר. להתקיים העומד צות׳
 באופן הפדרציה בקשה המצילים עם יחד
 * החמקה ההצלה, סירת גם שתובא מיוחד

 ב" לראותה יוכלו שהנוכחים כדי הפלאית,
ב המצילים לנכס אחר״כך להפכה פעולה,
 עתה שהיא בישראל רק ולא רבות ארצות

^p i בה. המשתמשת בעולם היחידה
 על״גבי מצילים שני יכולים דחק בשעת
 מלמד איש, חמישה עוד להעלות החמקה

בדפנותיה. להאחז היכולים אלה
 ה־ גדלה האחרונות השנה 30 במשך כי

ה משתמשים היו בה קטנה מסירה חמקה
 לכלי בישיבה ספורטיבית לחתירה ערבים
מטרים. שלושה הארוך ממש, של שייט

 יוכלו לא העולם מצילי כי נראה אולם
 כי הקרוב. בכינוס כבר מהחמקה להתפעל

 (אה־ אהרון והמנוסה הוותיק המציל אפילו
 אפילו להציל יכול היה לא בראל רונצ׳יק)

נר נציגים. שני נסיעת למימון אחת פרוטה
מפ לאלג׳יר הישראליים המצילים שבין אה
פקידים. של ים ריד

 — האמיתי נשמה קודם נקראה הסירה *
 תודות חמק) (משורש חמקה הפכה חסקה,

 המנוח התחבורה שר של הלשוני לחידושו
רמז. דויד

874 הזה העולם




