
י11ה
חללי הסרות

 הפרות שלוש המליטו פלמחים, ך*
 העגלות את ואהובה, מלכה בולגנינה, ■4

אקברג. ואנימה מלכולה, בארדו, בריג׳ים

★ ★ ★

בדרגה ירידח
 הביתן דיילות איימו בלגיה, בריסל, ף

לש הבינלאומית בתערוכה הישראלי •4
 נעליהן את להסיר להן יתירו לא אם בות,

 ניצחו הגבוהים, הצרפתיים העקבים בעלות
נמו עקבים בעלות בנעליים זכו באיומיהן,

כים.
★ ★ ★

הג׳וב

ב, ך* י ב א ־ ל  מודעה ערב עתון פירסם ת
ספרדי, ,35 בן רווק הבא: בנוסח ■6

ממשלתית. או קלה ע*ודה מחפש

★ ★ ★

בנדמה־לי משחקים
 סחבו המשק שחברי אחרי רכיבים, ף*

שנו פתוח, ארון מתוך מזון מצרכי
 עבודת העובדים ולרפתנים לשומרים עדו

ההו את המשק מזכירות הוציאה לילה,
 כאל הפתוח הארון אל להתיחם ״יש ראה:
 לעצמו להרשות יכול אינו איש נעול, ארון

אותו.״ לפרוץ
★ ★ ★

.8.0.8

 חוף על שמתרחצת אחרי אשקלון, ך*
 נעלם, שלה שעון־היד כי התלוננה הים ■4

 המצילים, בסוכת גם חיפוש המשטרה ערכה
חומר־נפץ. של מחסן המצילים אצל מצאה

★ ★ ★

השניה הלחי
 מחדרו ל״י ארבע שנגנבו אחרי חיפה, ן*
 נציגו וארגאני, אנטוניו מונסניור של 4
המונסניור החליט בישראל, הותיקן של

 במגירה חדש כסף סכום הגיח לגנב, לארוב
 השטרות, את סימן הל״י, ארבע נגנבו ממנה
 שהטמינן הל״י 380 כי יום כעבור גילה

 שאיש מבלי מהמגירה, נגנבו במלכודת
הגנב. את לתפוס יצליח

★ ★ ★

שמית קירבה
 מק״י חברי שכמה אחרי תל־אכיב, ף*

על־ הוכו כרוזים, חילקו יד־חנה מקיבוץ
 מק״י מחברי אחד ברח ושבים, עוברים ידי

לאינסטלציה, חנות תוך אל הקהל מזעם
״מיקי״. השלט התנוסס עליה אשר

★ ★ ★

ומתן משא
!  צעיר נפל חיפה־תל־אביב, כביש ך

 עצרה שזו בעת גבוהה, ממשאית 23 בן
 נמוכה משאית תוך אל נפל במהירות,

 היא גם ועצרה הפוך בכיוון שנסעה יותר
 פגע התנגשות, למנוע כדי המקום על

ה המשאית על שהיו כלי־זכוכית במטען
 הבלתי- ההעברה מן נפגע לא נמוכה,

מתוכננת.
★ ★ ★

שפגזרנו ברוך

•  בעתון צו שר־האוצר פירסם ירושלים, ף
 האנשים את הפוטר רשומות, הרשמי ■4

מס־נסיעות. מלשלם מהארץ המגורשים

★ ★ ★

ממורה שמירה

•  התלוננו אש״ד שחברי אחרי הרצליה, ך
 שלהם הכסף מתיקי נגנבו כספים כי 4
 עצרה בתחנה׳ מונחים היו שאלה בעת

 על לשמור שהופקד השומר את המשטרה
 הסכומים את אצלו גילתה הכסף, תיקי

הגנובים.

רדיו
תוכניות

שיר של שיירים
 השולמית, טוענת ונאווה״, אני ״שחורה

של באדם, החכם של השירי ספרו גבורת
 דומים, שבתים השירים. שיר המלך, מה

ה שלמה של בפיהם יש יותר, מפורטים
 אהבתה על המתחרים הרועים, ואחד מלך

 במיש־ ,השבוע בעין־גדי. השולמית של
 (שיר ישראל בקול מיוחד מוסיקלי דר

 הצביעה ו׳) יום ישראל, קול השירים,
תכו על ישראל, מקול דר) (תקווה שולמית

 לשבח: פחות ראויות אחרות נשיות נות
 מינימאלי כשרון וחוסר ומתלטף, חנפני קול

למשחק.
 התם־ משתתפי של ואחרות אלה תכונות

 הכשלון סלע אל ניפצו המוסיקאלי, כית
 להגיש :נתיב ניסן של המקורי רעיונו את

 השירים, שיר את והאהבה הכרמים לחג
שמ מלבד במינו. מיוחד רדיופוני בביצוע

 את זה אומלל במשדר שמילא ישראלי, עון
ה את החוטף ישראל מלך של תפקידו
 כשהוא אהבתה על ומוזתר מדודה שולמית

 שאר הצליחו לא ממנו, חזקה שהיא נוכח
 להתעלות בתסכית שהופיעו והנשים הגברים

ה בנשף ח׳ כתה תלמידי של משחקם על
העממי. בית־הספר של גמר

קצרים גלים
להומור צנזורה
ה המשדר עם שהתעוררה הסערה

 עורר בה אחת, בסירה שלושה של אחרון
 לא החצר, אסטיטיקני חמת את אמוץ בן דן

 לעורך סודית, הוראה תוצאות. ללא עברה
ל אותו תחייב שמעוני, יצחק התוכנית

 שקודם בעוד פנימית. צנזורה על הקפיד
 לאחר רק המשדר את מצנזרים היו לכן

ו התוכנית עורך עתה יימנעו הקלסתו׳
 עוד פרובוקטיביים, רעיונות להעלות כותבה

. ההקלטה לפני .  חד־משמעי שינוי .
הציבו המועצה של בפעולותיה לחול עלול
 שיזם ביג׳י, הוראת לפי שידור, לענייני רית

 של מסגרתה תורחב זו, מועצה של הקמתה
 בלתי־מם־ אישים אף בה וישותפו המועצה
ל זו הרחבה עלולה היתר בין לגתיים.
 של רגליהם מתחת הקרקע את השמיט

 להעלות שניסו במועצה, האופוזיציה חברי
 לדיון ישראל קול של הפוליטיזציה את

. זו במסגרת . ה של אחרת פעולה .
הק :הסכמתו את ביג׳י נתן לה מועצה,

ה תלונות את שתחקור וזעדת־משנה, מת
. ציבור ה את שהעלה פריי, פיטר . .
 הדו־ משדריו בשורת האתר׳ גלי על רחוב

 לתת ינסה ואחד, אחד קול קומנטאריים,
 משדר פנים, אל פנים :חדשה לתוכנית ידו

 מקרב שונות קבוצות המיקרופון אל שיביא
 את בפניו להעלות שיוזמנו המאזינים, ציבור

נתונה. בעייה על דעותיהם

תדריך
 להיות עשויים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים עניין. בעלי
 •שראל, (קול ואחד אחד קול •

/ יום  אגלי מוחה פריי פיטר• — )21.30 ד
 בבית־ ההזעה מחדר חכמה ופניני זיעה

שנייה. תוכנית בתל־אביב. המרחץ
יש <קול חביב ראשון ראשון +
 הפזמונים, מצעד — )22.30 ד׳, יום ראל,

חובב. ומשה אבי בן דרור בעריכת
 ר, יום ישראל, (קול למסע חבר •

 אנדר־ כריסטיאן הנס מאת אגדה — )20.10
מרון. חנה מגישה אוהד, מיכאל ערך סן.

(קול ראשונה מערכה מוסקה, •
 ביצוע הקלטת — )21.30 א׳, יום ישראל,

 הילדה הסוליסטים על־ידי מוסקה האופירה
והתז (טנור) טאקר ריצ׳ארד (סופרן), צאדק
מיטרופולום. — המנצח הפילהרמונית. מורת
 יזם ישראל, (קול תיאטרון ערכי •

ה את מספר מנור גיורא — )22.20 א׳,
הקלה. בדרך התיאטרון, של היסטוריה

 יום ישראל, (קול פתע ביקור •
 זורה מאת מקורי תסכית — )21.30 ב׳,

 יוסף בימוי: אוהד, מיכאל עברית דירנבאך,
כריסטוף.
סגור הזהיר המאזין בתארי מקלטו את י

ת כים שעו השעמום. בגלי יטבע פן הבאים, וב
ה׳, (יום ספרות של בעולמה •

לדלות ינסה טברסקי יוחנן — )22.15
 העולמית. השירה מים התנ״ך השפעת את
זה. בים יטבע שהוא הסיכויים כל

 ישראל, (קול עצמנו לבין ביננו •
מכב ישראל קול מנהלי — )18.50 ג/ יום
השי שירות של הנקיים הכבסים את סים
מוסתרת. האמיתית הכביסה בפרהסיה. דור

1088 דוח 09111131 תשבץ
מפ .1 מאוזן:

 .4 בכנסת: לגה
 תג״כית; אישיות

צב משטרה .10
 בקצה .11 אית:

ה .13 המעיל:
 הלא־מקוב־ מלה
 .14 ב.ג.: על לת

 :ערבית ממלכה
נשר; תוצרת .15
כאב: הבעת .17
מנשה; דוד .19
 ;התערבות .20
 תובלה כלי .22

 של .25 מזרחי:
 אחד .26 ;דשא

 ;ההגנה מחילות
 .30 שבור: .27

 .32 בנגב: יישוב
קהי .33 יהיר;

 .34 קדושה; לה
;ליוסף אפרים

;דורס עוף .36
מלמדת .39 בברוקלין; גדל הוא .37

 .42 ;המדבר ספינת .41 ;מקצועות
 .46 דינסטיה; .44 ואחת; ארבעים

:מערב .38 :חושי אבא של עירו
 מקור .53 גאה; .51 בבלי; אל .50

שניים; של .57 מצבה; .55 מים;
הכרח. .60 בסיגריה; .59 בפה; .58

בשח כלי .2 רחמים; .1 מאונך:
 מלת .5 ;קרובות לעתים .3 ! מט

 הסוכריה; טעם .6 הדיברות; עשרת
 ביא־ של שותפו .9 רז; .8 אלוה; .7

 מיניסטר; .12 האגדה; בספר ליק
ה יש .16 לשעבר; הדאר שר .15

 מדינה .18 עצמם; כהם צלם רואים
 חצי .24 ;קיים .23 ;עני .21 ;במרחב

 ער המרד בעל .28 ;חומה .26 ;מגהץ
 שם (עם ישראל שגריר .29 הקיין;

 ;הפיתוח שר .31 ;הישן) המשפחה
 אביו .37 זירוז; מלת .35 שנים; .32
במוס ישראל שגריר .38 יונה; של

 הרבה .41 עני; .40 לשעבר; קבה,
 ;כזה הוא מלך .45 ;חוטם .43 ;מים

 מ־ הגברת .47 מסויים; והוא יש .46
 בת .52 אביב; חודש .49 טרוייה;

 .58 ;מספיק .56 ;בלבד .54 ;קול
מתנה.

:

? ץ לצעירים טטזג

באוגוסט | נפתח מזורז הורס

21 :088 הזה העולם


