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צרפת פריז,
 הורגת העגלה הרירגה אהה רה היא

 ההגץ היגגיי עירגע הרי גפזלהיה אליה\
ה ההרטיגה ט\רגעג\ הגה״, ״העגלה פיל
 ה דג״ רגיבר ראלי ליפי ההגהר ראלי, יפי

 רכל רארץ, הגעפוה כל על גהלא גאה\
האהרגגיה. גההאגרעגה החרפיגה פיההי

ל י־ ?
*ט1פנח1א ?דדיגה בדברי

רדי!
תוכניות

ר של גבו ה ס
גבה? את הלבנה מסתירה מדוע ש.
 לו המאפשר גב יש סהר לכל לא ת•

בציבור. להיראות
ההס וקריאות הרועשות הכפיים מחיאות

 של החדש האודיטוריום את שמילאו כמה
 בלתי־ לגבהים הגיעו האוניברסיטה, קריית

 שקידמה במקצת הצוננת האוירה מקובלים.
 אחת בסירה שלושה התוכנית של שובה את

 סדרת עם התחממה מאד׳ ארוכה מחופשה
יצ התוכנית עורך של הראשונות השאלות

 התוכנית, ברור: היה שמעוני. (״צחי״) חק
ב שלה האחרונה סטירת־הלחי את שספגה

 מקודשים בערכים שפגעה לאחר שעבר, קיץ
 או היהודית הסוכנות הקיימת, ׳הקרן כמו

ממו לחופשה מכן לאחר יצאה דבר, עתון
 הרבות ההזהרות למרות הצטננה. לא שכת,

 יסודי כלל התוכנית עורכי שכחו לא מגבוה,
בקורת. ללא הומור אין אחד:

 ״תאר ושאל: שמעוני הרדיו בדרן המשיך
קוסמית.״ קטסטרופה
ש רוזנפלד, שלום עתונאי של תשובתו

 התשובות על זו בתוכנית כנראה ממונה היה
 העשור.״ ״שנת היתה: מראש, המוכנות

 של אחרות שאלות מודרכת. כקורת
 אומרת (״מה הישראלית, בלירה עסקו צחי

 אותי.״) ״כסה — האוצר?״ לשר הלירה
 (״מה הקואוליציוני, במשבר הדתות, במשרד

ש ״רוצח — סיטר?״ לבייבי ׳התינוק אומר
 המעלה?״), רמת האישיות היא מי לך אגיד

 הש.ב. אומר (״מה הזה ובעולם בש.ב בש.א.
חש מקרר לא זה לן: נשבע ״אני לש.א.?״

 אין הזה בעולם האזנה; מכשיר זה מלי.
תקנה.״) לנו

 נסמן דיזקא היווה התכנית מסמר את
משו אחת, ואשה גברים שלשה חדש.

 דבשוני, חיים סטאטיסטיקן חפר, חיים רר
 (״השמנה״) עדה וצ׳יזבטאית גרא גרשון מספר

הצ למיקרופון, מסביב התיישבו בךנחום,
 באולם שנאסף הסטודנטים ציבור את חיקו

 וישנות• חדשות בדיחות של צרורות בחמישה
ה הצליח בעבר, נסיונות־הכשל כל למרות

להפליא. בצוותא הבדיחות סיפור פעם
 מאותה ראשונים קטעים כששודרו השבוע,

 בשירות המאובקים הטלפונים החלו הקלטה,
 שראו •רבים, גופים שנית. לטרטר השדור
 התריעו הראשונה, מהתוכנית נפגעים עצמם

 אלה. פגיעות על היום לסדר יעברו לא כי
 קריעת ואפילו צנזורה בדבר ההתלחשויות

ה במסדרונות ועלו חזרו הסירה, מפרשי
 חתו. לא התוכנית עורכי שני אך שידור,
 הקובעת: האישיות של הבטחה היתה בכיסם
בברכה. תתקבל מודרכת בקורת

קצרים גלים
תמרוד•□ ■3ב

 מבדחת לתקרית גרם מקולקל תקליט
ש הערב, שידור סיום עם במוצאי־שבת.

ל הסיכויים שיפור על ההודעה את הכיל
 נוגן כנה, על הקודמת הקואליציה החזרת
 מהשורה החל אולם כרגיל. הלאומי, ההמנון

 התקליט החל תקוותנו״ אבדה לא ״עוד
 מר בכי לקול לבסוף הפך ולילל, לזמזם

 מאזיני הדרומי? הקוטב את גילה מי . . .
 הרושם את קיבלו בצהריים בשבת החדשות

 היה דור לפני לקוטב שהגיע הראשון כי
 חזרה. בדרכו שנספה סקוט, רוברט הבריטי

 ה־ את לתקן ישראל קול נאות בערב רק
 שני, בשעתו הגיע סקוט כי להודות מעוות,

אמונדסן. רואלד הנורבגי אחרי שבועות כמה

תדריך
 לחיות עלולים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים: שינויים ענין. בעלי
ח׳, גיוס יאפן של הפולקלור •
 — ישראל) קול ב', תוכנית בערב, 6.00

 עבור הקליט אסאי, היאפני, השידור שירות
 קטעים המייצגת מיוחדת תוכנית ישראל קול

 של התפתחותה לרבות היאפני, מהפולקלור
העולה. השמש בארץ והקול הזמר תרבות

 גלי בערב, 9.15׳,ו׳ (יום ורבע תשע •
 מגישים פארדיס ויהודה תמיר מרים — צה״ל)

 גלי של הדו־שבועמז הבידור תוכנית את
 של סיפורו בלשי, חידון תסכית, צה״ל:

תקליט.
ב מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
 בגלי־ יטבע פן הבאות, ובשיפות תאריכים
שעמום:

ב 9.15 (שבת, שנים עשר לפני •
 עשר לפני קרה מה — ישראל) קול ערב,
 רוצה הממשלתי שהפוליטרוק כפי שנים,

שתדע.
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