
החי רדיו
תוכניחז

עצוב בורי□
 תוכניות עורך ישראל, בקול וזתיק עובד
 ״עוד בצער: השבוע בסוף העיר בידור,

 הכיפורים•. יום רק יישאר ישראל ולקול מעט
לגמור.״ כבר הצליח הוא הפורים עם

 הפורים למשדרי השנה שהאזין מי ואכן,
 להצטער שלא היה יכול לא ישראל, קול של
 עובדי נחלצו בו בשנה, היחידי היום כי

 למלא כדי השיעמום מקליפת השדור שירות
 השנה עבר צוחקים, בגלים האתר חלל את

 אחת, בסירה שלשה אפילו רושם. כל ללא
מאזי קהל לרכז המצליח יחידי בידור משדר

 חלש הפורים בחג היה המקלט, ליד נים
 מגדר יצאו לא המישדרים שאר מהרגיל.
ב העלו חבוטות, ובדיחות נפוחות מליצות

 המאזין הקריין. של שפתיו על חיוך קושי
 לשממת מבעד לשמוע היה יכול חד־האוזן
מתקרבת. סופה של רעמים המשדרים

ב לנמצאים שידור. לא עתון, לא
 בבירור אלה רעמים נשמעו פנימה אולפנים

האו את שליכדה האחרונה הסערה יותר.
 לבטאון בהתנגדותן יחד, והקואליציה פוזיציה
 להשאיר מבלי חלפה לא המפא״יי, השידור

 משטר עצמם. השידור אנשי על רושם
 השידור תחנת באולפני שהושלם הטרור

 מנע שנים, שלוש לפני כבר הממשלתית
 אולם שהוא. כל קולני ביטוי בעד אמנם

 גברה הרצון ואי־שביעות העובדים רטינות
 וותיקים, בעובדים גם אחזה האש ויותר. יותר
 רבת- מינהלה עובדת מסורים. מפא״י אנשי

 שנים מזה האדום בפנקס המחזיקה זכויות,
 לפני התבטאה המדינה, קום לפני רבות

 העובדים: וועד של שגרתית בישיבה שבועיים
 אפשר לעתון שיוצא מהכסף העשירי ״בחלק

כולנו.״ של המשכורת בעיות את לפתור היה
 כשלון, השנה שנחלו הפורים ממשדרי חוץ
 בולטות לתוצאות הרצון אי־שביעות הביאה
 השרות את יעזוב וותיק תוכניות עורך יותר.

 וזעד־העובדים בפני ואילו ממושכת, לחופשה
דומות. לחופשות אחרות בקשות מתבררות

 שביעות־ לאי ביותר המוחץ הביטוי אולם
 של השדור בתוכניות כנראה יורגש זו רצון

 הנהלת הצליחה לא עתה עד העשור: חג
 סופית להחלטה ולהביא לגבש ישראל קול
 פחות בעוד שייערך החג, משדרי לוח את

שבועות. מחמישה
 על יהיה ״מה תוכניות: עורך אותו אמר

 מה אולם יודע. טרם איש הרדיו, עתון
 אחד כל כבר יכול השדור בשרות שמתרחש
לשמוע.״

השומעות. לאזניים ואוי

תדריך
 בעלי להיות עלולים הבאים המשדרים

אפשריים. שינויים ענין.
 ד׳, יום ישראל, (קול מלכודת •
 עזרוני, ועוזרו רוטמן המפקח — )20.00

 דיזנגוף ברחוב האונס בעיית את פותרים
בתל־אביב.

 יום צה״ל, (גלי ואנשים צלילים •
 אויסטראך, דוד של סיפורו — )20.30 ד׳,

 דוד בידי מנוגן אוהד, מיכאל בידי כתוב
אויסטראך.

 ד׳, יום צה״ל, (גלי שערים שני •
 קולעות צבאיות יחידות שתי — )21.15
לשון. וחדות חריפות של בתחרות לבול,
יום ישראל, (קול הגיע עתה זה •

,  שהגיעו חדשים תקליטים לקט — )22.30 ד׳
 אבי בן דרור בידי ומוגש ערוך לאולפן,

 של החדשים הזוגות נציגי שני רונן, ויורם
ישראל. קול

יש (קול אחת כסירה שלושה •
 מהקלטת מורחב שדור — )11.30 שבת, ראל,

 ודרי- ארבע בחיפה. הטכניון באולם הסירה
 אלמגור, דן של הכתיבה מכונת פרי אציות

רוח. ומצב אויר מזג על שאלות
ב מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
 יטבע פן מטה, המפורטות ובשעות תאריכים

השעמום. בגלי
יש (קול לדעת רוצה האזרח •
 פותח סוקולוב בית — )20.20 ד׳, יום ראל,

 שררה. אנשי מפי חוכמה לדברי שעריו את
 את מממן הישראלי המיסים שמשלם תוכנית

לומר. מה יהיה לעתונאים שגם כדי הקלטתה,
(קול והתרכות האמנות כשדה •

 קול שמנהלי המם — )17.15 שבת, ישראל,
 בציבור ידועים להיות כדי משלמים ישראל
הרוח.

 קול משדרי אין בו בשנה היחידי היום *
פועלים. ישראל

רשום דואר
 דג־מלוח גלזן מזל קנתה ירושלים, •*

 בביתה, אותו פתחה המכולת, בחנות
 דרישת שנשא פתק ובה קטנה צנצנת מצאה
גרמניה. בנויפן, המתגורר מצעיר שלום

חדשים עולמות שני
 את !על־המשמר הכתיר תל־אכיב, ן*

ב הממשלה ראש הודעת על הידיעה ■2
 ״המטוס בכותרת הנשק, מטוס בפרשת כנסת,

 זנ־1ל לא — לדרום־אמריקה נועד שנעצר
צואלה.״

★ ★ ★

ואכזר ונדיב גאון
 של הכדורגל שתלבשת אחרי אילת, ף
 בדליקה נשרפה אילת בית״ר קבוצת ■4

 בית״ר כדורגלני קיבלו במועדונם, שפרצה
ל עלו המקומית, הפועל מקבוצת תלבושת

 .7:0 הפסידו יטבתה, הפועל נגד שחק
★ ★ ★

נכזבת אהבה
 במש־ 24 בן גבר התלונן תל־אכיב, ^
 תוך שיקוי־אהבה, מאלמוני קנה כי טרה, ^

 נערתו אליו תחזור ממנו ישתה שאם הבטחה
 שתה ל״י, 5 בעדו שילם אותו, שעזבה

 חזרה לא והנערה שבועיים במשך ממנו
אליו.

★ ★ ★
זהב לב

 הת־ מובשוביץ׳ שמרים אחרי רמת״גן, ך■
 מעיל במתנה מסרה כי במשטרה, לוננה ■4

 במעיל שהחביאה במאוחר ונזכרה לקבצנים
 אספה בצ׳קים, ל״י ואלפיים במזומן ל״י 500

 שלושה גילתה העיר, קבצני כל את המשטרה
 הכסף. את ביניהם שחילקו קבצנים

★ ★ ★
חטוף ביקור

 מגן־הח־ קופים שני ברחו תל־אכיב, ך■
 דרך אטינגר גוטה של לדירתה חדרו יות, ■4

 חפצי־בית, לשבור החלו הפתוחה, המרפסת
 גן־החיות שעובדי אחרי לבלובם בשקט חזרו

באדיבות. זאת מהם ביקשו
★ ★ ★

המתווך
 נכנס הקוים, את חמור עבר ירושלים, ך*
להו להישמע סירב ההפקר, שטח לתוך ■4

 אליהם, לעבור הגבול צדי משני אנשים ראות
בתתך. נשאר

̂ך ̂ן ־ ־
מקרי הוא קשר 7כ

 מסי־ פועלי צוות כי התברר הר־טוב, ף
 אנשים, מעשרה מורכב במקום לת־הברזל ■1

 מבלי כהן, הוא כולם של המשפחה ששם
ביניהם. משפחתי קשר כל שיהיה

★ ★ ★
הדור כני

 ב־ מצחצח־נעליים הציע תל־אביב, ^
 פורים, לחגיגות עזרתו את דיזנגוף רחוב ^

 במשחת־ לקוחותיו פני את יצבע כי הכריז
 פרוטה 200 של תשלום תמורת נעליים,
בלבד.

★ ★ ★
מקצועי כושר

 ש־ אחרי ארצות־הברית, קולומבוס, ף
מיה נחיתת־אונס, נחת קונסטליישן מטוס

 מהנדס את במכונית להוביל המשטרה רה
 התברר שם לבית־חולים, המטוס של הטיסה

 ממחלת סובל האיש כי שעות, 24 אחרי רק
אויר.

★  ★  ★
פאול!

 פריד אוטו המשטרה סמל פשט חיפה, ף*
 כדורגל, לשופט להפוך כדי מדיו את -1

 את גנב אלמוני כי המשחק, בתום גילה
נעליו.

★ ★ ★
גיידת תערוכה

 על המשטרה הכריזה בריטניה, לידס, ^
ה של לתפיסתו שיביא למי פרס מתן ^

ה זרועו שעל קטם, טרנס הבורח אסיר
 זרועו על ונשר! דגל מקועקעים שמאלית
 והשמות נערה גוף לב, מקועקעים הימנית

 ושתי מאחור; ועוגן ודגל מלפנים ורות רוז
בהונותיו. שתי על צפרים

וקוחות מעוות פנמיות לסובלים
 מכשירים ובעזרת חדשה שיטה לפי מיוחד טיפול

מאפשר ביותר חדישים
הנשירה של מוחלטת הפסקה א.
חדש שער של גידול ב.

 - גמורה באחריות הוא הטיפול
הכסח יוחזר אי־הצלחה של במקרה

קוסמטיקום רובינ׳ס
 מדופלם ביוקוסמטיקאי רובין, א. מר בהנהלת

22128 טלפון ,2 פינסקר רחוב תל-אביב,

106719 הזה העולם


