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 ישראל״ ב״קול ישודר החידון
 .9.45 כשעה ,28.6.58 כשבת

 לד יסייעו אלה ציורים שני
 שיימצאו דאג החידון. כפתרון

השידור. כשעת סייד

ויגה
 אוזוו ד? היא

 הרהגה הגוגלה ההידוה
 הרי ושלהיה אליהו
 ההוץ היוגיי שבוה

 הוהיי ״הגוולה של
 הישראלי ההרשהז שבוהו\
 בויבר לישראלי ההוהר
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■■■■1 הכיתה התאחדות
)7 נועמוד (הנזשך

 בפני ערעור שהגישו אחרי ספורט. חובב
 וביקשו באו ההתאחדות׳ של בית־הדין

ה את לבטל סרב בית־הדין אולם לבטלו.
 נשמע ״קודם סגל: השופט טען ערעור•

 לבטל אם נחליט ואנחנו טענותיכם, את
לא.״ או הערעור את

★ ★ ★
ספיגות כרי אדמיר?

לכדור ד,קנוניות שערורית הפכה ך **
 גלגול. בכל וגדל המתגלגל שלג, י

 להיות צריכה אשר כפר־סבא, הפועל אפילו
 בידיה כי ושטענה בבית־הדין בדיון מעוניינת
 משתהית משחקים, ביום על ברורות הוכחות
 אין זה במצב לבית־הדין• העדויות בהבאת
 ועורכי״ סגל השופט בית־הדין, חברי שלושת

 מוצא למצוא איך יודעים ויגנם, שבו הדין
 ה־ לרבות כולן, האגודות ואילו מהסבך.

 משו? זה, מצב על שמחות מאשימות,
 שהוא כפי מוחלטת, אנרכיה של במצב שרק
 אליו מהמבוך להחלץ יוכלו היום, קיים

נקלעו.
 ההתאחדות, ראשי הביעו פרטיות בשיהות

ומז לאם יוסף הד״ר ההתאחדות נשיא כולל
 מהבראת יאושם את אלמוג, מיקה כירה
 חוץ כלפי רק הכדורגל. של החולה הגוף

 ההתאחדות, של הבוסים אחד אלמוג, הוסיף
 נחושה: בחוצפה לטעון תם, פני להעמיד

 טוקיו). חרפת (של בארץ שצויירה ״התמונה
.וקטנונית צרה קרתנית, היא . ממ הייתי .
 בשינויים משלחת אותה שיגור על כיום ליץ

.לטוקיו קטנים .  לא הישראלי הכדורגל .
באסיה.״ הטוב שמו את איבד

 ביותר חריפה דעת־קהל כנראה דרושה
ל המוסיפים העסקנים אותם את לעורר כדי

 אדמירל כאותו דבר, קרה לא כאילו התנהג
 מהלכים לתכנן והוסיף נטרפו ספינותיו שכל

 במצב להתבונן די הימית. ״מפה גבי על
 עבר כשמכל זה׳ ברגע הישראלי הכדורגל

 הדברים את להעמיד כדי אחרת, חרפה זועקת
אמיתותם. על

 נועד לא הישראלי הכדורגל מצב תיאור
 בענף אזלת־יד ולזרוע פסימית אווירה ליצור

 טעם אין מתמוטט בנין להציל כדי זה.
 כדי רקוב בנין להרוס כדאי בלבד. בטיוח
 כי דווקא ויתכן הדש. בנין תחתיו לבנות

ה של ומפרפורי־הגטיסה מתוק, יצא מעז
 להיפך, חדש. כדורגל ספורט ייבנה כדורגל

 רק הכדורגל בנין של העצמית התפרקותו
 להקים כדי להרסו שיבואו בולדוזרים׳ חסכה
 ההתאחדות כי שמאמין מי תחתיו. חדש בנין

ה רקבוגה על להשתלט מסוגלת לכדורגל
 נותרה לא זה במצב עיוזר. אלא אינו פנימי,

 שהפכה הקריאה, על לחזור אלא הברירה
 בארץ: הכדורגל מגרשי על נדושה כה

 לא ההתאחדות לאנשי הביתה!״ ״ההתאחדות
 — זו קריאה לבצע מדי קשה זה יהיה
בבית. וכה כה בין יושבים רובם

 פתרון למצוא שונים גורמים ניסו השבוע
 רעהו. בפני איש הטחת־האשמות של בדרך
 להפוך המגוחכת הנטיה התבלטה כולן מעל
ואח שעיר־לעזאזאל וארון משה המאמן את
מוח התעלמות תוך בטוקיו, לכשלון ראי

 כדור־ אלא היה לא שוארון מהעובדה לטת
 ממנו. וחזקים גדולים של בידיהם משחק
 המשליכים בבית־זכוכית, דיירים הזכיר הדבר
נטול־הגיון• במרץ זה על זה אבנים

★ ★ ★
לכוסס תרופה

להם לקבוע קל אשר חולים שכם ף
 — הלאומי החולה עם כן לא תרופה.

 ברור: אחד דבר אולם הכדורגל. ספורט
 פעולה לנקיטת בלבד ספורים ימים נותרו

רא צעד פגר. יהפוך שהגוסס לפני מונעת,
ב הטיפול הוצאת להיות: חייב זה שון

 כל אשר רופאי־האליל, מידי המסוכן חולה
 כל אשר מעמידי־הפנים, ומידי בצע׳ מעיינם
 אינטרסים על לשמור הוא בחולה עניינם
בבריאותו. התחשבות כל ללא אפלים,

 והמעשי הברור באופן שייקבע אחרי רק
 כולו הספורט ועמו — הכדורגל כי ביותר

 פחות לא חיוני ממלכתי, שטח־פעולה הוא —
 הבסיס יונח למשל, הצבאי, השירות מן

ה הבניין את לבנות יהיה אפשר שעליו
חדש.

 ציבורית ועדת־חקירה שתוקם העת הגיעה
 את פנים משוא ללא תחקור אשר גלויה,
התקצי שנותני הזמן הגיע החורבן; סיבות

 שטח בספורט יראו ובממשלה בעיריות בים
ול לעידוד לטיפוח, הזקוק חיוני׳ פעולה

 את למסור העת הגיעה ממלכתית; השגחה
 שצמחו לאנשים הספורט של המעשי הניהול

 בהשתייכותם התחשבות ללא הספורט, מתוך
המפלגתית.

טוקיו חרפת כי לקודת יהיה אפשר אז רק
• תישנה. לא

רדיוספורט
קצרים גליםבמסלול

רדיו־אקט־ב״ם מכנסיים
אירע טוקיו חרפת לפרשת המשך

הכדו של הנוסף מטענם חזר כאשר השבוע,
ההת ציוד בתוספת המשלחת, ואנשי רגלנים
ה אנשי החמירו הפעם׳ לכדורגל. אחדות

 גם בדקו השאר בין המטען. את לבדוק מכס
 מכנסיים זוג ניעור ובשעת האימון, בגדי את

 קטנים. רדיו מכשירי שני מתוכם נפלו
 את עבורם לשלם סרב ההתאחדות איש

 שייכים, הם למי ידע שלא מכיון המכס,
 לוין, לחיים . . . הוחרמו הרדיו ומכשירי

 עתיד צפוי חיפה׳ מכבי של הצעיר שועדה
 כי המספרות השמועות יתאמתו אם מזהיר

 המהוללת הכדורגל קבוצת מסוכני אחו
הש הצעיר. בשוער עינו שם מדריד ריאל

 מקבוצת מכתב קיבל חיים כי מספרות מועות
 לישראל ישוגר בקרוב כי לו המודיע ריאל,

 איכאן . . . לבחנו מנת על מיוחד מומחה
ב תל־אביב הפועל מאמן יאזבנצ׳יק,

 זה חודש בסוף יעזוב האחרונות, שנתיים
 מולדתו ליוגוסלביה שיחזור לפני הארץ. את

 מנת על בגרמניה׳ לסייר יאזבנצ׳יק מתכונן
 חשמלי מקרר בישראל שצבר בכסף לקנות

בארץ לנהוג לומד הוא בינתיים ומכונית.

וידיד* הברזילאי דידי
בארץ ביקור הגביע, אחרי

הספור התנהגות לקח אחרי . . .
 מארגני החליטו בטוקיו, הישראליים טאים

 בארץ השבוע המתקיים הכדורגל טורניר
 פוסטיר הברזילאית, פלמנגו הקבוצות בין

 לתרום ופתח־תקוה, תל־אביב והפועל היוונית
הת עבור גם המנצחת׳ לקבוצה מלבד גביע

 זכרונות . . . למופת ספורטאית נהגות
 מכדורגלני כמה העלו ישראליים על

 הגמר למשחקי שהגיעו האומות, נבחרות
ב בשטוקהולם. בכדורגל העולם גביע על

 כוכב גילה הזה העולם כתב עם שיחה
ה כדורגלני כי דידי, הבריזלאית הנבחרת
 וסאן־קריסטובו קרוזרו הבריזלאיות קבוצות

על ובמיוחד בארץ, הכדורגל על סיפרו
ארוכה שעה שבילד, אחרי גלזר. שייע

 בתוכם בשבדיה, ישראליים תיירים בחברת
 הגדול״) (״פשנל אברהם זירה ת:אטרון מנהל
קבוצתו תזכה אם כי דידי הצהיר דשא,

 אכרחם . . . בארץ לביקור יבוא בגביע,
 ואחרי לשעבר וינה הכח שחקן דוננפלד,

 לשטוקהולם בא תל־אביב, נונבי שחקן כן
 את מאמן דוננפלד הולנדי. עתונאי בתור

 לשנה חוזה על חתם עתה וזה הולנד, נבחרת
 כי הודיע הוא זו. נבחרת לאימון נוספת

 לישראל, לבוא מוכן יהיה חוזהו סיום עם
 סטנלי פיר . . . מסוימים בתנאים

שבא הפיפ״א ארגון מראשי אחד רום,
 ל־ ישר האסיאתית האולימפיאדה ממשחקי

 הישראלים העתונאים באזני הביע שטוקהולם׳
 ישראל. של הכדורגל מנבחרת אכזבתו את

שש מה לאור יותר, להרבה מהם ״קיויתי
אמר. עליהם,״ מעתי

דשא. אברחם זירה תיאטרון נדנחל •

בחיסול מוסיקה
 על ישראל קול בהשתלטות נוסך צעד

 על־ הנתמך השידור שרות לגולה, ציון קול
 עם לאחרונה בוצע היהודית, הסוכנות ידי

ל ציון. קול של המוסיקה שירותי חיסול
ל לגולה ציון קול תקליטיית העברת אחר
ההק שרותי אף עתה מוזגו ישראל, קול

 מיזוג . . . השידור שמתי שני של לטות
 שהוצע צה״ל, וגלי ישראל קול בין אחר,
הממ ראש במשרד מסויימים הוגים על־ידי
תק המוצהרת: הסיבה יתבצע. לא שלה,
 על־ידי הנעזר צה״ל, גלי של הזעום ציבו

 אותו לקיום יספיק לא במילואים׳ שדרנים
 המקובלים. האזרחיים בתנאים שידור שרות
 מוכן אינו הבטחון משרד המוצנעת: הסיבה

המת למשרד מסמכויותיו מאומה להעביר
. הממשלה ראש משרד חרה,  הכזיון . .

 ישראל, קול באולפני שבוע לפני שאירע
 צורה בכל קשור אינו העשור, בתערוכת

 חקירה וזעדת ישראל. קול אנשי עם שהיא
 הריקוד ערב למחרת מיד שגויסה פנימית,
ה במארגני האשמה את הטילה שבוטל,
 לגולת מגיע אינו ציון קול . . . תערוכה

 ונשנות חוזרות תלונות לאחר דרום־אמריקה.
אמרי הדרום בארצות קליטה קשיי של

 על־ שנערכה קצרה חקירה הבהירה קניות׳
 משדר בעזרת רק כי השרות מהנדסי ידי

 שברשות הקו״ט 50 בן מהמשדר יותר גדול
 בינתיים המעוות. יתוקן לגולה ציון קול

 ציון קול מאולפני הקלטה סרטי מועברים
 המשדרות מקומיות, שידור לתחנות לגולה

מיו הסכם לפי המוקלטות, התוכניות את
. חד .  בקול הפנימיים הסכסוכים .

ה בענף מה זמן לפני שהחריפו ישראל,
 להתפטרותו והביאו השרות׳ של ירושלמי

 עורך של לתל־אביב והעברה קריין של
 השידור בתחנת הפעם שוב. פרצו תוכניות,

 של תלונותיה בולט: גורם התל־אביבית.
ה על וותיקה, תל־אביבית תוכניות עורכת

 הזרים האמנים כיכוא . . . צעדיה צרת
 מקהלת חלק: ישראל קול אף נוטל לארץ

 לארץ שתגיע הצרפתי, הרדיו של הילדים
 ההב־ פומביים. בקונצרטים תופיע ביולי׳

. ישראל לקול — נסה .  אטרקציה .
 (וצו־ למאזיניו יגיש ישראל שקול אחרת

רא ארצית, התחרות הקיץ: בחודשי פיו)
 הזוכים צעירים. ופסנתרנים כנרים של שונה,
 ישראל קול תזמורת עם מכן לאחר יופיעו

 העליות שירי ביניהם ישנים, שידים . . .
 הרדיו. ממקלטי שוב יבקעו הראשונות׳

 בהקלטתם עתה מטפלת ישראל קול הנהלת
 פופולאריים שהיו שירים, אותם של מחדש

תוכ . . . שנה וארבעים חמישים לפני
החי תוכניות והשכל״, ״הסכת ניות

 יחזרו המנדט, מתקופת הרדיופוניות נוך
 הלימודים עונת לקראת האתר. לגלי שוב

לחי אגף להקמת בהצעה עתה דנים הבאה
שידו ישראל. קול ליד הרדיו, על־ידי נוך
 בבתי־ הלימודים בשעות ישודרו אלה רים

חובה. תהיה להם וההאזנה הספר,

תדריך
 להיות קשויים נוטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים ענין. בעלי
גיאו היסטוריות מיניאטורות •

 — )20.00 ד׳, יום ישראל, (קול גרפיות
 הגלובוס. פני ועל בהיסטוריה ואיך מה

רם. אלימלך וערך גלאי בנימין כתב
 ד׳, יום צה״ל, (גלי הכמה אורות •

 הכושית הזמרת ג׳קסון, מהליה — )20.30
 מיוחדת בתוכנית והמימדים, הקול עצומת

דת). (תפילות גוספלם של
ישראל, (קול המוסיקלי החידון •
שמוק ואלון שמעוני יצחק — )9.45 שבת,

בחי המוסיקאלי, הזכרון את מחדדים לד
מימין). בטור ציורים (ראה ציורים דון

יש גקול אחת בסירה שלושה •
הק של חדש לקט — )11.15 שבת, ראל,
 ואלון שמעוני יצחק בעריכת הסירה, לטת

האזרחי. יהודה ובהשתתפות שמוקלד
ב מקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
יט פן מטה, המפורטים ובשעות תאריכים

השיעמום. בגלי בע
 יום ישראל, (קול הערבי כעולם •

 להתרחש היה שעלול מה — )20.00 ד,
 מתרחשים הדברים היו אם הערבי, בעולם

החוץ. משרד של רצונו לפי
ם <!412 •  ו׳, יום ישראל, (קול שני

 עשר מעליית וזרודות תעודות — )20.10
 מוכנים ישראל קול ששדרני מה השנים.
העולים. במושבי ולהקליט לראות

*0*3 חזזז ומזלם
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