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החי רדיו
תוכניות

ה פ מ ת ה י ת ג ל פ מ ה
 אש להמטיר שפקד הסורי, התותחנות קצין

 (ראה החולד, בעמק העבריים הישובים על
המפ במסה במיוחד התמצא לא במדינה),

 את הפליה ללא הפגיז הוא הישראלית. לגתית
 עורכי כן לא שלמרגלותיו. הישובים שלושת
 שלוש ישראל. קול של החדשות מהדורת

 משק כי הקריינים הודיעו אחד בערב פעמים
 הסורים. בתותחי הופגזו חולתא ומשק גדות

 זיכו לא המעלה, יסוד השלישי, הישוב את
אחד. מילולי במטח אפילו

ה המושבה מבני באד, הראשונה התגובה
 .1883ב־ ד,בארון על־ידי שהוקמה וותיקה,
 ביקשו ישראל קול להנהלת נרגז במכתב

 יום באותו עוד אותם. הפלו מדוע לדעת
 פחות: לא נרגזת תגובה הבוקר פירסם

.״ .  יסוד (מהפגזת התעלם ישראל קול .
 היא המעלה שיסוד משום כנראה, המעלה)

ה הסתדרות של האקזקוטיבה ציונית־כללית.
חרי מחאה לשלוח החליטה הכלליים ציונים

.פה . ״ .
 כדאי ״אולי המושבה: מצעירי אחד הציע

 שלו, המפה את יחליף ישראל בקול שמישהו
הכור*.״ המפקד של הטוזחים במפת

קצרים גלים
ה ר א סי ל ם ל שי ר פ מי

ב־ שלושה הפופולארית התוכנית
 שעורך לאחר מאונם. שובתת אחת סירה

שמ (צחי) יצחק שבה, החיה והרוח התוכנית
נא בארצות־הברית, מסיורו חזר טרם עוני,
 למלא ישראל קול של התוכניות הנהלת לצת
 בהקלטות התוכניות של השידור תאריכי את

 בימות תוכניות עורכת . . . מיושנות
 בשבוע זכתה ברעם, בלה הסופרת ובדים,

 חבריה של חריפות תגובות למספר האחרון
 את זיכתה זירה תיאטרון הנהלת למקצוע.

ל בנוגע רצוף־שאלות, במכתב ישראל קול
 המקדישה ובדים, בימות התוכנית של אופיר,

 ו־ לבלט בסטודיות סרק לסיורי זמנה את
 מתאים זמן מקדישה אינה אך שעורי־ציור,

 ואילו החדשות; הצגות־ד,בכורה לסקירת
 ברעם הגברת של לעבודה מחבריה שנים

 מאחר פעולה, עמד, ישתפו לא כי הודיעו,
 . . . מתוכניותיה רגליהם דוחקת והיא

 נגני מחפשת ישראל״ ״קוד תזמורת
אק דרגה בעלי מנגנים רצויים וצ׳לו. ויולה

דמאית■

תדריך
 להיות עלולים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים מעניינים.
 ד׳, יום ישראל, (קול מלכודת •
 הטובים, בני של תפיסתם פרשת — )22.00

 תל־אביב, נפת משטרת בתיקי שנרשמה כפי
ועוזרו. שקמוני המפקח בעזרת תשוחזר

 יום ישראל, (קול הגיע עתה זה •
 בספריית חדשים תקליטים מבחר — )22.30 ד׳,

 ובהגשתו אבי בן דרור בעריכת ישראל, קול
רונן. יורם של

 ויום ה׳ יום ישראל, (קול אליהו •
 בביצוע למנדלסון, אורטוריה — )21.15 ר,

 הפילהרמונית והתזמורת האדרספילד מקהלת
סרג׳נט. מלקולם סר ומנצחה ליברפול של

ה׳, יום צה״ל, (גלי השירים שיר
 מעובד דוד, לבן האהבה ספר — )21.15

ריבלין. דוד בידי לשידור
/ יום ישראל, (קול לחי*ת צריך •  ו
 הנח״ל להקת של 11,־ד תוכניתה — )18.10

 פומבית. בהצגה שהוקלטה כפי המחודשת,
 יום ישראל, (קול כמה העולם כל •
 גיורא של בסדרתו השלישית — )22.15 א׳,

 הפעם: התיאטרון. של התפתחותו על מנור,
הרנסנס. תיאטרון

ישראל, (קול גוסטינה של יומנה •
 ספרה על המבוסס תסכית — )20.30 ,,ב יום
 בידי ומבויים מעובד דווידסון, גוסטד, של

הרצל. בן יעקב
 בשעות מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין

 בגלי יטבע פן מטה, המפורטים ובתאריניס
השעמום.

ישראל, (קול לדעת רוצח האזרח •
 הגיע כיצד היתר: בין — )20.20 ד׳, יום

 בית עד המרבק הפיהוק בעל הירחמיאליזם
התוכנית. תשודר משם באילת, מוריי פיליפ
 ישראל, (קול השכוע אספקלרית •
 של הרגיל השיעמום — )10.20 ה׳, יום

 לספרות, עתים של השעמום החג, ערב מוספי
המנחם. עזרא בעריכת

מוכן הכל
 פיקסמן רבקה נסעו פתח״תקוח, 1ף
 לבית־ בדרכן באמבולנס, הורוביץ ומזל ■4

האמ לדלת מבעד נפלו בילינסון, החולים
 בדרכן המשיכו קשה, נפצעו שנפתחה, בולנס
אמבולנס. באותו ביודחוליס, לאותו

★ ★ ★
שווא עלילות

 תי־ הילדים תיאטרון הפיץ תל״אכיב, ף•
 מהילדים ביקש צופיו, בין שאלונים לון 04

 הם עלילות שלוש אילו דעתם את לחוזת
 השאר, בין קיבל, בתיאטרון, לראות רוצים

 דרייפוס, ״עלילת מרמלה: ילד של תשובתו
הדם.״ ועלילת ביילים עלילת

★ ★ ★
שתיה כריכת

 הסין, האו צ׳יו נפל פורמוזה, מייפה, *1
 למשקאות הממשלתי המונופול פקיד *4

 אחר משם נימשה יין, בריכת לתוך חריפים,
 שם לבית־ד,חולים, הובא לשחות, ידע שלא
שיכרות. למצבו: ההבחנה את הרופא קבע

★ ★ ★
ומציאות חזון

*  שוטר־התנועה ממשרתו פוטר רחובות, ן
ה שלמפקדת אחרי (התורכי), טורקישר 41

 השוטר כי מנהגים תלונות הגיעו תחנה
גרמני. כמו אליהם מתנהג

★ ★ ★
נוזלי גוף

ח, ר ד ח י י  נחל ליד גדול שלט הוקם י
 ניקוז, עבודות מבוצעות שם *■התנינים,

 מפעל לבנה: קידוש של באותיות שהודיע
תנינים. לניקוז

★ ★ ★
המעמד חוכמת

 העם, קול היומון פירסם תל״אביב, •יי•
 ,הגדה הפסח, חג לכבוד ספרותי במוסף •4

 מארבעת הראשון הבן על נאמר בה מודרנית,
 העדות מה אומר? הוא מה ״חכם הבנים:

 כדי לדעתם שעלינו והמשפטים והחוקים
 — לו אמור אתה ואף עבדים? מבית לצאת

המרקסיזם־לניניזם.״ כהלכות
★ ★ ★

החדשות עיקר
 המיועד המשק, עלון פירסם חולתא, 6ף
 השונים, המשק בענפי לאינפורמציה *4

אינ אין — גשם ״אין בלבד: אחד משפט
פורמציה.״

★ ★ ★
לכלביס תזרוק אל

 הו־ הקיבוץ מזכירות פירסמה שפייס, ך■
 להשאיר לא נתבקשו בה לחברים, דעה ■4

 שכלבים ״כיון חדריהם, מרפסות על נעליים
 וקרו במרפסות, שמשאירים נעליים סוחבים
 בודדות נעליים עם נשארו שחברים מקרים

עמן.״ לעשות מד, היד, שלא
★ ★ ★

אכירה חשכת
 עד יגלסקה, ידויגד, הודיעה תל׳אביב, ף*

 איבדה כי בבאר־שבע, הגרה הדשה ***לה
ה את ביקשה יפו, ברחובות בעלה את

אחריו. לחפש משטרה
★ ★ ★

הפרחח חג

ב רמסו שונים שחברים אחרי רעים, ף*
•  חברי החליטו הנוי, גינות את שיטתיות *

 שנת של היעיל ״הרומס את לבחור המשק
 כי להוכיח שיצליחו חברים מבין ״,1958
 נוי. גינות של אחד דונם לפחות רמסו

★ ★ ★
החסכרח כשלון

 האזרח נפצע ארצות־הברית, סיאטל, ף*
 הובל בתאונת־דרכים, )62( טושינג *■דד

ו הקלים^ פצעיו ,נחבשו שם ,לבית־ד,חולים
 שוטה כלב על־ידי נושך הביתה, נשלח הוא

 ונשלח זריקות קיבל מבית־החולים, בצאתו
ש על אשתו על־ידי הותקף לביתו, שוב

 נאלץ ,לבית־ד,חולים חזר הביתה, לבוא איחר
יומיים. שם לשכב
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