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גורל חרת פגישה

 22 בת צעירה התלוננה כאר״שכע, ף
 על־ידי כשנה לפני נאנסה כי במשסרד״ *4

 נחקרה בן, וילדה בפתח־תקוה׳׳ ״מישהו
 כן, לפני האונס על התלוננה לא מדוע

בן. זה שיהיה ידעה לא מ השיבה
★ ★ ★

נטוש רכוש

• ה, ך פ  על החליסה שהעיריה אחרי חי
שטיי־ יצחק כתב הרכוש, מיסי העלאת

 מכתב ,100 ארלוזורוב ברחוב בית בעל גר,
אפ מחוסר כי לו הודיע העירי!־״ לראש
 את נוטש הוא המסים, את לשלם שרות
והממשלה. העיריה לרשות ומעבירו ביתו

★ ★ ★

סיטונאים
ס, ^ כי א ל״  הואשם מזרחי שיצחק אחרי ת
 והשופט אפניים, זוגות ארבעה בגניבת ■4

 ״האם ההערה בצירוף ל׳׳י 500ב־ אותו קנס
 ארבעה לגנוב מדי יותר שזה חושב אינך

 מזרחי השיב אחדד׳ במקום אפניים זוגות
 מדי יותר שזה חושב אינך ״האם לשופס:
אחדד׳ אדם על לירות 500 של קנם להטיל

★  ★  ★
טמנו כור

ע, ^ כ ש ר״ א כ  תנועה שוטרי ארבו כ
 עליו מוסתה משטרתי בטנדר לעבריינים

 כשעקרת־ הופתעו ״שלגז׳׳, השלט התנוסס
 על בטענות עליהם, התנפלה נרגזת בית

התעכב. לביתה הגז שמשלוח
★  ★  ★

גלוי נשק

 אחרי הבריטית, קולומביה קרסטוכח, ך*
 ו,ת/-םו הדוחובורים כת בני 500ש־ *יי■

 15 הסירו בברית־המועצות, ולהמישב לחזור
 הודיעו בגדיהן, את הכת ממות גערות

 תבוטל לא עוד כל ללבשן יחזרו שלא
 הכת, חברי על להשפיע הצליחו ההחלטה,
בקולומביה, להשאר שנית שהחליטו

★ ★ ★
ספישל נסיעה

ה, ך* קו ת ״ ח ת  חסיד יוסף הנהג התלונן- פ
 אותו הזמין 20 בן צעיר כי במשטרה, *י•

 ד!ך וחצי שעה במשך במוניתו להסיעו
 לנוסעו הנהג וכשהודיע פתח״תקוה, רחובות

 לנסוע, החלו מאז וחצי שעה חלפה כי
 אין אבל רבה, ״תודה התשובה: את קיבל

כסף.׳׳ לי
★ ★ ★

צדק מאזני
 חברי 12 החליטו ליבריה, מונורביח, ך*
 אשמה מכל לזכות מושבעים בית־דץ 4

ב הוכנסו במעילה, שהואשם מיסים גובה
 היו כי שקבע השופט, על־ידי לכלא עצמם

 מהחוץ. בלתי־חוקית להשפעה נתונים
★ ★ ★

השפוך סרס נקמו!
פו, ך*  שחיטת של עסק לוי יהודה פתח י

 כדי תוך אצבעו את חתך תרנגולות, ■1
ל שהזדמנה משטרה בניידת הובל שחיטה,

 לאחר הואשם ראשונד״ עזרה לתחנת מקום
 בלתי״חוקית■ בשחיטה מכן

★ ★ ★
בתפוזים זאת אמור

ב, ** בי א ל׳ ה הכתה שתלמידי אחרי ת
 התיכוניים מבתי־הספר באחד חמישית !■

 הפסיק המורה, על תפוזים של קליפות זרקו
 לכיתה לחזור הסכים הלימודים, את המורה

 סליחתו, את ביקשו שהתלמידים אחרי רק
לביתו. תפוזים ארגז לו שלחו

★ ★ ★
מוסמך מקור

 הערב מעתוני אחד הדפיס תל׳אביב, ך
 אודות מכתביו, אחד של היתולי חמשיר *■
 על־ידי ונרטב חשמל לעמוד שהתחפש אדם
 כעבור הדפיס אמיתי, לעמוד שחשבו כלב

 עובדיו, מבין אחר כתב של ידיעה יומיים
 אודות השבוע׳־, קרה ״זה הכותרת תחת
 על־ידי ונרטב חשמל לעמוד שהתחפש אדם
אמיתי.- לעמוד בטעות שחשבו כלב

רדיו
תקציב

שידוד קודם ל
 עומדים השדור שמתי של הטובים הימים
 ווד השעמומלל עשו שלא מה להסתיים.

 האחרונות השנים עשר משך שעמומוזיקה
 הממשלד״ ראש של קצרה הודעה עשתה

 הקואליציה שרי האחרונה. הממשלה בישיבת
 את כי הבינו כאחד האופוזיציה וח׳׳כי

 אך לעקוד יהיה אפשר הרדיו שבועון
הרדיו. משורשו:

 וח׳׳כי שוקן גרשום הפרוגרסיבים ח״כ
 השבוע נראו לווין, ונחום לנדאו חיים חרות

 בשרות הקשור אפשרי חומר כל אוספים
 בצורות אספו אחמם כנסת חברי גם השדוד.
 במדינה. השדוד שרותי על נתונים שונות

ל התקציב על הנוקב הויכוח ברור: היה
ה מפלגות יוכלו לא בו הרדיו, שבועון

 ויכוח מלודה יהיה נגד, להצביע קואליציה
 ישראל קול עתיק: נושא על ביותר ער

עצמו.
 הדיון לקראת לוין נחום ח׳־כ אמר

 של הכספים בועדת הרדיו, שבועון בתקציב
 כי סוף־סוף להבהיר נצליח ״אולי הכנסת:
 קודם להקים צורך יש רדיו שבועון לצורך
רדיו.׳׳

קצרים גלים
בידור עוד

 ישראל קול של המשועמם המאזץ
 בידור. משדמ בתוספת הקיץ אמית עלול

 הוציאו ישראל קול על האחרונים הויכוחים
 משביעות״רצונם ישראל קול מנהלי את

 על אף מעט לחשוב אותם הביאו המנומנמת,
 חודשית בדיחות תוכנית על נוסף המאזין.

 השדור מנהלי עתה מחפשים דקות, 20 בת
 עד נוספת. חודשית בדור לתוכנית נושא
 המתאים' והאיש הנושא נמצאו טרם עתה

הומו טורים כותבי שני התוכנית. לביצוע
חי בעקבות הוזמנו הערב בעתונות ריסטיים

 בגלל פעולה לשתף סרבו לשיחה, אלה פושים
 ישראל קול מנהלי שיכלו הזעום השכר
 המאזין יצטרך זאת לעומת . . , להציע

 בעל קולו את בחודש, נוסף ערב לשמוע,
 פריי. סיטר של המודגש האמריקאי המבטא

תיאט בהקמת עתה הטורח התיאטרון, במאי
 הסכמתו את נתן ברודווי, נוסח מקצועי רון

 נוספת. חודשית דוקומנטרית תוכנית לעריכת
עליה. קליטת כנראה: יהיר״ הנושא

תדריך
 לחיות עלולים נזמה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים ענין. בעלי
ישראל. (קיל המסתובב חלוח •

 תקליט הקלטת סיפור — )22.30 ד׳, יום
 חנות הישראלית, הפילהרמונית התזמורת
 תפארת באולם לרוסיני־רספיגי, הקסמים
 שולטי, גיאורג של בניצוחו לציון, בראשון

וצ הטכנאי התזמורת, חברי על־ידי יסופר
דקר״ תקליט מעל הדגמה לילי
להמוסיקאלי המחזה • קו ישראל, (

 ציד יגיש שמעוני יצחק — )20.00 ■ח׳,
 קאר, הארולד של המוסיקאלי מחזהו עליז,

מרימאן. אתל של בהשתתפותה
ה • ד רי )20.10 ו׳, יום ישראל, (קול פ

הקומ מהלאר, גוסטב של חייו סיפור —
 יצירתו את שכתב אוסטרי, היהודי פוזיטור

ש כפי בידו, מנצח כששרבים הסימפונית
אוהד. מיכאל בידי לשידור עובד
ישראל, (קול ויוצרים יצירות על •

 פרופסור של 80ה־ יובל — )22.ו 5 א׳, יום
יצירתו. באספקלריית בובר, מרטין

ב מקלסו את יפתח לא הזהיר המאזין
 יטבע פן מטח, המפורטים ובשעות תאריכים

השיעמום. בגלי
ישראל, (קול כמיסיך עושים מה •

 של המם לשכת דוברי — !)9.30 ד׳, יום
 לאן להסביר ינסו העובדים הסתדרות

 מהם שאיש לשער קשה מיסיך. הולכים
 משלם־ בכספי המשולמת זו, תוכנית יזכיר

הדוגמאות. כאחת ההסתדרותי, המסים
ם • כי )20.35 ה׳, יום ישראל, (קול רג

 משלם של כספיו לבזבוז אחרת צורה —
 המיועד, משדר ההסתדרויות. מכל המטים,
 משרד מקורבי על־ידי תפוס שאינו בשעה

 מה הישראלי לחקלאי להסביר החקלאות,
החקלאות. משרד עושה
(קול המיקרופון לפני אורחים •

לשכת אורחי — )19.15 שבת, ישראל,
 כדי הכל, את עושים ׳הממשלתית התיירות

 הם בחלקם. שנפל לכבוד ראויים להיות
לדבריהם■ העברי התרגום את מבינים אינם
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