
ד ה1הג  ל
2־ 0 הנחה 7
ל פ ל המחלקות, כ כ  הסחורות מ

 כל אצל המוכנות,
שלנו ההלבשה בתי
43 אלנבי רחוב תל׳אביב:

 39 בנימין נחלת רחוב
 ג׳נרלי בנין יפו, רחוב :ירושלים

: ה פ י חדש מסחרי מרכז ח

ו ■ ד מ ! ל ת ו נ ■ ש
ר ה ת מ ו י ד ו ס י ב ר ו פ ס ה ־ ת י ב ת ב ו פ ש ״קדימה״ ל

20314 טלפון ,74 בן־יהודה תל־אביב,
למתחילים ביום) שעות 2(מרוכז ללימוד לאנגלית אולפניות א)

על־ למשתלמים )0ס11יז6-ו8311ס10 לשיחה וחוג ולמתקדמים
.מאנגליה. מורים ידי

דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים ב)
העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות

ח׳ ז׳ ר ה׳ ד׳ ג׳ בתי־ספר לתלמידי לאנגלית קבוצות ג)
תיכוניות. ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ יסודיות,

ם י ט ר ! פ ה מ ש ר ה 0 ליום (סרט בערב 9־3 — לפנה״צ 12־9מ* ו

 המלאי חיסול
י ל ע נ ף ב ר חו
נמוכים! במחירי□

ר ^ פ נ ^ ב ג כ

, ב י ב א ־ ל ב ח ו ח • ר ו ד ג נ 9 ף ו 7

מטבח כלי
מאלומיניום

שולחן וכלי
כסף מצופי

רדין
שות חד

שיטוד שירות־ה
 הממלכתי, התקציב בעלי האנשים, קומץ
ה הגיע השידור״, ״שרות לעצמו הקורא
 הדומה הברוכה, בפעולתו נוסף לשיא שבוע
הצי המחשבה של לשרות־השיטור יותר

מדינה. של לשרות־הביטוי מאשר בורית
ה התנוונותו הורגשה חדשים כמה מזה

 כדי כאילו הפועל זה, שרות של מתגברת
 רגליים, אין לשקר אמנם אם כי להוכיח

 השבוע ארוכה. לשון לו להיות יכולה הרי
 ילד כמו זו, לשונו את ישראל קול הוציא
 במרחב). (ראה המצרי־סורי האיחוד מול רוגז,
 של היחידה הנאורה תגובתו זאת היתה

 הרה־ להיות העתיד המאורע כלפי השרות
ישראל. של קיומה עצם לגבי תוצאות

ת מ כ ר. חו י ו שנ ־ כ ה לשעות בניגוד ר
האח בשבועות השרות גירד בהן ארוכות

 המתזבל ברימום המאזין עצבי את רונים
 פסק־דין של (מסולף) בתיאור הבימה, של

 מפא״י עמדת ובהסברת קסטנר במשפט הרוב
 אדיר- האיחוד הוזכר הממשלתי, במשבר

 החדשות. בשולי קטנה בתקרית המשמעות
ה נוכח האזרחים את להרדים המטרה:
 למדיניותה מוחצת מפלה המהווה מאורע

 מיבצע־סיני. ואחרי לפני ממשלת־ישראל של
 שרמתו רמאללה, רדיו זו: בהתחכמות שותפו

 ירושלים. שדרני של זו עם מתחרה השכלית
של אישיותו נוכח מוזר היה לא הדבר

קצרים גלים
ט על מטכע־חוץ סר

 מטבע- מכניסי היצואנים, ברשימת
 קול נוסף: יצואן לאחרונה הופיע החוץ,

 של סכום האחרונה בשנה שהכניס ישראל,
 שידור, סרטי ממכירת דולרים מאות כמה

 השנה בחוץ־לארץ. שדור לשרותי שהוכנו
 כמה דולרים. אלפי של להכנסה מקווים
תוכ למפרע הזמינו שידור תחנות עשרות

 בחמש מלל ותוכניות מוסיקאליות ניות
 . . . העשור שנת לרגל שישודרו שפות,

ב שתכוסה אחרת, שידורים סדרת
ה התיירות חברת עורכת מקומי, מטבע

 גלי מעל לפברואר, 18מה־ החל ממשלתית
 שישולמו אלה, שידורים לגולה. ציון קול

 ידריכו התיירות, חברת של הפרסומת מסעיף
 הקשור בכל לישראל הבאים התיירים את

.. ומקומות־ראווה אכסון לתחבורה,  פרס .
 ישראל קול הקציב ל״י מאות חמש של

 זו בצורה העשור. שנת תסכית לכותב
ה מחסורו אח למלא ישראל קול מקווה
מקוריים. בתסכיתים כרוני

תדריך
 להיות עלולים מסה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים ענין. בעלי
חגכיק קל הכדורגל תחרות •

בי. ישראל, קול ו, 7,00 ד׳, (יוס הקילמי

זינדר ראשידור
לגרד? מתי

 זינדר, הארי השרות: על המנצח האיש
 מערכת בשרות העליון חינוכו את שקיבל
 בארצות- היהודית הסוכנות של השנור
 כדי רב־שנורר דרוש היה לא הברית.
 ואת המגביות את לקלקל כדאי שלא להבין

הק כמו חסרת־חשיבות בידיעה שנת־העשור
ישראל. עברי משני מאוחד צבא מת

ציבור יחסי
שבועונומניה

 על תמיד חלמו השידור שירות מנהלי
 עמדה רוחם עיני לנגד משלהם. בטאון
ה השידור שמתי שבועון ליסנר, דוגמת

 גשר להקים הם גם ניסו פעם לא בריטיים.
 תמיד אף המאזינים, לבין בינם נייר של

 הכספי. הגרעון מעמסת תחת הגשר שקע
 להגביל השידור שירות נאלץ תקציב מחוסר

בלבד. האתר לגלי ותעמולתו נאומיו את
 800 האוצר שר להם הוסיף אשר עד
 מציבור נגבה הכסף אחת. בבת ל״י אלף

 ישאל שאיש מבלי הרדיו, מקלטי מחזיקי
 את חייב אשר צו, כך. על דעתו את
 שתי לשלם בארץ המקלטים בעלי אלף 400

 ישראל לקול הכנים לשנה, נוספות לירות
הנכבד. הסכום את

 הפתאומי העושר כי תמימים חשבו אם
 טעו הרי השידורים, רמת לשיפור יעזור

 הרבה למשהו דרוש היה הכסף בתכלית.
 השבוע השירות. מנהלי ללב קרוב יותר

 ישא אשר דו־שבועון, יוציאו הם כי הודיעו
האזרח. לבית ישר קול־ישראל דבר את

 ל״י אלף 800 המפוקפק: התענוג מחיר
 דרושה שתהיה המשכורת בתוספת לשנה,
 את לחלק שיצטרכו נוספים, דוורים למאות

הבטאון. של הטפסים אלף 400

 — מטרים) ז9 ,16 ,14 קצרים בגלים סי. בי.
 תיאור את יעבירו קוויתי וניסים פחטר דן

 שייערך כפי ישראל־וולס, הגומלין משחק
בקרדיף. הכדורגל מגרש על

 גלי ,21.15 ו׳, (יזם ורבק תשק •
 כסי צח׳׳ל, גלי של הבידור שעת — צה׳׳ל)
 ויהודה תמיר מרים על־ידי .מוגשת שהיא

סי בלשי, חידון קצרצר, תסכית פארדיס.
תקליט. של פורו
(שבת, ג׳י מיסטר שד סודו •
ה הבידור עולם — ישראל) קול ,11.30

ארנסט של סיפורו לפי בתסכית אמריקאי,
 ומבויים ארי בן חנה בידי מעובד ליהמן,

ניניו. אברהם בעלה, בידי
,21.30 ב/ (יום הכסף חתונת •
 ברטוב, חנוך של סיפורו — ישראל) קול

בידי מבויים ארי, בן חנה בידי מעובד
 ״ פועלים זוג של הכסף חתונת ניניו. אברהם

במושבה.
בש מקלטו את ייפתח לא הזהיר המאזין

 לא שינויים מטה. הנתונים ובתאריכים עות
י הדעת. על מתקבלים

ד׳, (יום לדקת רוצח האזרח •
ב הקליטה בעיות — ישראל) קול ,20.20

 בבית בסימפוזיון שהוקלטו כפי ישראל,
 לדעתם לדעת, חייב שהאזרח וכפי סוקולוב

העורכים. של
 ו׳, (יום מדיניותנו כמקרכות •
 ח׳־כ ברגר, הרצל — ישראל) קול ,20.00

 העולם המדיניות. במערכות משוטט מפא״י,
 לדעה שחבריו כפי היה לו נראה, שהיה כפי
לראותו. רוצים היו

 ,20.30 ב׳, (יום בקולנוק השכוק •
 שחייבים הכואב התשלום — ישראל) קול

 על התוכנית, לעורכת ישראל קול קרייני
להם. שסיפקה .החינם כרטיסי
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