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תוכניות
ית33 העז

 שבוע לפני הודיע מוגבר, חגיגי במעמד
פתי על זינדר, צבי השידור, שרותי מנהל

 בפיו ישראל. קול של הקיץ תוכניות חת
 של שעתיים הוספת קלילה: הבטחה היתד,

 למוסיקה מוקדשות כולן — ליום שידור
חדשים. מישדרי־בידור שני ושיבוץ — קלה

 לעצתו דומה ישראל קול של מדיניותו
 שהתאונן ליהודי יעץ אשר רבי, אותו של

 לחדרו להכניס בביתו, צפיפות על לפניו
 להוציא הרבי לכשיעץ המשפחה. עז את
 באותה לביתי היחסית הרווחה באה העז, את

 לבית ישראל קול חורף מדי מכניס צורה
 בצורה השיעמום, עז את הישראלי המאזין

אינסופיים־, מלל מישדרי של
רבי, אותו של במקרה כמו שלא אלא,

 להנחיל מצליחים ישראל קול מנהלי אין
 אמנם המלל עז הרווחה. רגש את למאזין
נשאר. השיעמום סרחון אך יוצאת,

קצרים גלים
א׳ לנוער-א׳

ל חדשה שבועית הסברה תוכנית
 הוענקה השבוע, חדשות הכותרת תחת נוער,

 לאחר ישראל, בקול הנוער פינת למאזיני
ש יותר, זולה דומה, הסברה שתוכנית

 מ״חוסר בוטלה, לשבועיים, אחת שודרה
 ערך הקודמת התוכנית שאת בעוד תקציב״.

 שאת הרי הקיצוני, לשמאל המקורב אדם
 הארץ סופר לידיו קיבל החדשה התוכנית

 בחוגי ידוע אייל אייל. אלי בירושלים,
 . • • מפא״י כאיש הירושלמיים הסטודנטים

 השבוע, עורכת במינו מיוחד מבצע
 הנוער תוכניות עורכת העשור, שנת לכבוד
 משאל לאחר הרמן. מרים ישראל, בקול

 הרמן מרים תעלה מאזיניה, בקרב מיוחד
 שבעה ישודרו בו בבקשתך, תוכניות שבוע

ל שזכו הקודמות, השנים עשר משדרי
שד . . . ביותר הגבוה הקולות מספר
 לא שעברה תמיר, מרים אחרת, רנית
 העלתה ישראל, לקול צה״ל מגלי מכבר

 ילקוט שלה, הבכורה תוכנית את השבוע
 תציג החודשית הבידור תוכנית התחביבים.

יש בעלי־תחביבים ישראל קול מאזיני בפני
 להקנות נוסך נסיון . . . מקוריים ראליים

ה מקלט באמצעות להמונים, התנ״ך את
 בהיר־השפם ישראל קול שדרן עורך רדיו,

 אליצור יהודה של בסיועו אבא. אפריים
 תנ״כית מלל תוכנית למאזיניו אבא יגיש

מסויים. לנושא שתוקדש

תדריך
ם המישדרים  להיות עשויים מטה המפורטי

אפשריים. שינויים מעניינים.

קט לילדים גדולות שאלות •
/ יום ישראל, (קול נים שמו — )20.00 ד

 ראשון בנסיון יביאו, ארי בן וחנה רוזן אל
 הגילים בני של ידענים צוות ישראל, בקול

 שאלות על להשיב יתבקשו הילדים .6־10
נן נוסח המאזינים, צו בבקשה. לדעת, ר

ת • ד ו כ ל  ה׳, יום ישראל, (קול מ
20 .  יעקב בידי ערוכה מתח, תוכנית — )00

ישראל. משטרת תיקי על־פי בן־הרצל,
 צה״ל, נגלי 1005 צבאי דואר •

/ יום המקו כבקשתך תוכנית — )21.15 ו
 — האתר גלי על שוב צה״ל גלי של רית

ב ריי ג׳וני של האחרון משירו כבקשתך
 הבידור במות תרועת ועד תל־אביב קולנוע

העשור. בחגיגות
 שבת, ישראל, (קול לחיות צריך •

 תוכניתה מהקלטת חוזר שידור — )1 ו .30
מערכו בתוכנית: הנס״ל. להקת של החדשה

קישון. ואפריים בן־אמוץ דן של נים
בש מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין

 יטבע פן מטה המפורטים ובתאריכים עות
השיעמום. בגלי
 ד׳, יום צה׳׳ל, (גלי קרב סיפור •
 של גבורה עלילות של תרכיז — )19.10

 שחוק בת רק לעורר העלול היהודי, הלוחם
בהן. שהשתתף מי שפתי על מרירה

ג • ״ ר ל מ ו ע  ה/ יום ישראל, (קול ב
ב גבורה, ופרקי מדורה שירי — )20.30

 ד׳, ג׳, לכיתות לשוננו (ראה רהוטה קריאה
ו׳> ה׳,

ת •  בחורף ישראל בקול המלל תוכניו
ת ת, נזכלל 5370 תופסו  בבריטניה התוכניו

.247־ בממוצע׳ בארצות־הברית, ,3370

ץ ב ש ס ת ג מ ג ג 1075 מ
ג .1 מאוזן־

ה מקומת מור
 האיש .4 קרקע;
 ממוקדון; הגדול

 יהיר; .11 נע; .10
 לראש, מתחת .13

 .14 עשב; ומלא
 .15 ;מוחלטת לא

מוס .17 כלימה;
אוניברסיטה; מך
בקיצור; עיר, .19
 ;תנ״ך ספר .20
 לו .25 כובע; .22

 מלכים בספר היה
 אחד פרק עוד ב׳

 זה; פרק זה היה
 .27 וואדי; .26

תו .30 לאסוף;
 נטירת־ של צאה

 מילת .32 איבה;
יען; .33 זירוז;

החי
והמתים הפועלים

•  של האבלים משפחת בני צעדו נצרת, ך
 בהלח־ייתו, צפורי מוחמד אל־קאדר עבד ■1

 שוטרים על־ידי פוזרו במאי, האחד ביום
 מפגינים הם כי בהם שחשדו קסדות, חבושי

קומוניסטיים.
★ ★ ★

גשוך-נהש
 הנוער מדריך תפס שמונה, קרית ך*
 אותו הכנים צפע, נחש איזנקוט יוסף *■י

 הוכש מזון, מנת לו הגיש המרכז, למסעדת
לבית־חולים. ונלקח הנחש על־ידי

★ ★ ★
ראשונים זכות

החב ועדת החליטה אלומות, קבוץ ף*
 זוג לכל ל״י 20 של פרם להעניק רים •■■
 לחופה, וייכנס פיקפוקיו על יתגבר אשר

 ינתן שהוא בכך הפרם מתן את התנתה
בלבד. ראשונים לנשואים

★ ★ ★
בבקשה העורך,

 יעקב את אלמוני שודד תקף ירושלים, ^
 בגן־העצמאות, בלילה בטיילו אורנשטיין 4
 שהכיל ארנקו את שדד באבן, עליו איים

 דקות, חמש כעבור חזר והסתלק׳ ל״י 15
 שלא ״כדי לירות, חמש לקורבנו החזיר
פרוטה.״ בלי תשאר

★ ★ ★
צדק! הב-הבו

 את זינגר ברטה האשימה תל״אכיב, ך•
ל הביאה בתקיפה, אילני דליה שכנתה ^
 ל־ סירבה הלבן, כלבה את המשפט בית

 אליעזר ד״ר השלום שופט לפקודת הענות
ה הוא ״הכלב בטענה: להוציאו׳ זליקסון

 אוכל לא עדותו בלי זה, במשפט תובע
צדקתי.״ את להוכיח

★ ★ ★
ההרשה הברית

 ה־ במסיבת העיריה, תלתה רחובות,
 חיל של טייס לקורס שנערכה אימיץ

 כרתנו ״ברית הבאה: הכרזה את האויר׳
וארץ.״ שמיים בין

★ ★ ★
ההגנה סיכומי

 שלט חדש עולה עורך־דין תלה רמלה, ^
 עושה ״עורך־דין, ביתו: פתח על זה *1

בבית־המשפט.״ ענינים
★ ★ ★

הקדושה המשפחה

 את מרפדיה בעל קישט תל״אביב, ך•
 חגיגות לכבוד חנותו של הראוה חלון ^

 וייצמן, הרצל, תמונות את בו תלה העשור,
 מתחתם הוסיף ולסקוב, בן־גוריון בן־צבי,
בני־משפחתו. כל של גדולות תמונות

★ ★ ★
גבול בלי תאווה

 )16( אלקנה אלימלך יצא ירושלים, ף
 לבנה ארנבת ראה אופניו, על לטיול

 בצד ■פניו א את הניח בשדה, עשב מלחכת
 עצמו את מצא אחריה, לרדוף והחל הדרך
 לגיונרים בידי שנעצר אחרי ירדני, בכלא
הגבול. את שעבר בעת

★ ★ ★
החיות הוות

(  חיות חובבי הקימו צרפת, פאריס, ף
 לאיקה, הרוסית החלל לכלבת מצבה

שימפנזה. על הלוט הסרת תפקיד את הטילו

★ ★ ★
אלמוגי מעריץ

*  עליזה אל אלמוני ניגש תל-אביב, ך
 ממנה ביקש ברחוב, בעברה )16( שושן ■•1

 את חטף בשלילה, נענה תמונה, לו לתת
 נענה נשיקה, תמורתו ביקש מידה, ארנקה

 בו השאיר הארנק, את החזיר בשלילה, שוב
בו. שהיו הל״י 55 במקום עתון נייר חבילת

 דלת; ללא דוד .36 אומרים; יש .34
 ;ברית .39 ;אסתטי והוא כזה יש .37
 טנא; .44 צץ: .42 חיים; שנות .41
 חדל הוא אם .48 ;לרגלינו מתחת .46

 אחת .51 סימן; .50 מתים; לפעום,
 .55 ;לעולם שיצא ילד .53 ;האמהות

 .58 ;דאר תיבת .57 ;דלת ללא דאר
בעל־חי. .60 ;חותמת .59 ;נוזל

 .3 ידיד; .2 יישוב; .1 מאונך:
 .7 אופירה; .6 עבורך; .5 חופשה;

 ממונה בורג ד״ר .8 למעלה; נזכר
התח שהשקיע, הון משקיע .9 עליו;

רוגז; .15 חוטם; .12 והשקיע; רט

 צח; .21 דבר; סוף .18 שאון; .16
 שאומר מה כל עושים מזה חוץ .23

 ירחון .26 מסייר; .24 הבית; בעל
 מדו- מדע איש .29 ;ככה .28 ;היתולי

 עוף; .32 המגילות; אחת 31 ייק;
 אשה קניית דמי .37 לקין; חווה .35

 לפסח; תפילה ספר .38 מוסלמית;
 .43 גאה; כמותו אין .41 דגל; .40

 חי; המבול את שעבר הגברים אחד
 .47 קל; נשק כלי .46 רועש; .45

 הבן; אחות .52 מכם; .49 ארמון;
 .58 בלבד; .56 שלום; דרישת .54

אשר.

1-07519 הזח העולם


