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ת ר פ עוו!ות כ
 למאזיניו ישראל קול מעניק לשנה אחת

 הוא הכיפורים ביום העילאית: המתנה את
משתתק.

קצרים ו״לים
ת א ר ק ת ל רו חי ב ה
 רגיל מלל לחורף שחשש המאזץ

 עוד להתאכזב עלול ישראל, קול בשדורי
חש על יוגדל המלל, תוכניות אחוז יותר:

 בניגוד אולם המוסיקאליות, התוכניות בון
ה השעמום זה יהיה לא הקודמות לשנים

מו תקציבים של בעזרתם הרגיל. אקדמאי
אי את קיבלו טרם מהם שחלק גברים,

ה על ישראל קול יסתער הממשלה, שור
 צוות טהורים. תעמולתיים במשדרים מאזין

 להאדיר כדי השנה יגוייס מיוחד כותבים
החד יומן מישדרי גם מפא״י. פעולות את

 ברובם יוקדשו ממש, ליומן שהפך שות,
 באביב הצפויות הבחירות — מטרה לאותה

 חדשים, עובדים 2 . . . בקיץ או
ה קרב־העמדוה וללא פתאומי באורח זכו,

 קול של השמנות התוכניות באחת מקובל,
 ידיעות כתב פורת, בן ישעיהו ישראל:

 השנה רק שהחלה תמיר, ומרים אחרונות
 יערכו, ישראל, בקול הסדירה עבודתה את

 ובדים, בימות את הבאה, ■מהשבת החל
 המוצהרת הסיבה ברעם. בלה של תוכניתה
 לחוץ־לארץ ברעם של נסיעתה לחלופין:

. .  שתחודש אחרת, בידורית תוכנית .
 של בעריכתם ספרותי, קברט החורף, בעונת
 ויבוח . . . שמעוני ויצחק האזרחי יהודה
 השבוע התוכנית של מעמדה על חריף

 ראש משרד בתגי לאחרונה פרץ בהסתדרות
ה כי טענו שהמחייבים בעוד הממשלה.

 עצמה, ההסתדרות על־ידי הממומנת תוכנית,
 חוג המעניינת אובייקטיבית, תוכנית הינד,

 צעיר בראשם השוללים, טענו גדול, מאזינים
 כר, ערוכה התוכנית כי קולק, טדי בידי

המאזי של זעמם את מעוררת שהיא רע,
צעי בין מהמחלוקת אפשרית תוצאה נים.

 ה־ ביטול לבון: פנחס לתומכי בידי רי
מישדר.

תדריך
 להיות עשויים מטה המפורטים המשדרים

אפשריים. שינויים מעניינים.
ישראל, (קול צעיר למלחין עצה •

 לפי כתב, אוהד מיכאל — )20.00 ד׳, יום
תד ד,ונגר, ארתור של הפסימיים מכתביו

 המכרעת: העצה צעירים. למלחינים ריך
לשרברבוח. ופגה המוסיקה את עזוב
ישראל, (קול הפזמונים מצעד •
 ומשה אבי בן דרור — )22.30 ד׳, יום

ב הפזמונים מצעד את עידכנו חובב
חדשות. הפתעות אין ספטמבר.

 יום ישראל, (קול נוער תזמורות •
מפסטי הקלטה — ב׳) תוכנית ,18.00 ה/
ההו התזמורת הפעם נוער. תזמורות בל

לבטהובן. 2 מם׳ בסימפוניה לנדית,
)20.00 ה׳, יום צה״ל, (גלי זרקור •

 במחנה הקלטה בצה׳׳ל, הצעיר המפקד —
הדרכה.

 יום ישראל, (קול גדולים אמנים •
דילי. בנימינו של קולו — )19.35 ו׳,

יש (קול ליד המלך של מותו •
 לפי מעובד תסכית — )11.15 שבת, ראל,

 אברהם ראשי בתפקיד מן. מנדל של סיפורו
בן־יוסף•

ב נזקלטו את יפתח לא הזהיר המאזין
יט פן מטה, המפורטים ובשעות תאריכים

השעמום. בגלי בע
 ימים ישראל, (קול החדשות יומן •
 מים בתוספת החדשות — )21.15 ד׳־ד,

מזכי של נאומיהם הקלטות פרי אחרונים,
ה הלשכה ודוברי הפועלים מועצות רי

אילת. עד מחיפה כללית
 יום ישראל, (קול שכת קבלת •

ה לא (אך המהירה השיטה — )16.00 ו׳,
לאפיקורס. להיהפך ביותר נעימה)

קולבעולמנו משוט •  יום ישראל, (
 בעולמות שט קלינוב ישעיהו — )20.00 ו׳,

ה של הפריהיסטורית מהתקופה רחוקים
ציונות.

והתרבות האמנות כשדה •
אנ ארבעה — )17.05 שבת, ישראל, (קזל

האמנותי. באין דנים תרבות שי

ספורט
ג׳ימקאנה

ם ג□ סי ר סו מ ג □,ו
 בארץ הספורט בתולדות השניה בפעם

 גשם. בפני ספורטאי מאורע השבוע בוטח
למ לשלם התחייבה הלונדונית לוידס חברת
 אם הוצאותיהם, כל את הדימקאנה ארגני

 באיצטדיון גשם השבוע הרביעי ביום ירד
 המאורע לפני שעות מארבע החל רמת־גן,

 וחצי שניים על שתעלה בכמות לסיומו, ועד
הק בלוד המטראולוגית התחנה מילימטר.

 כמות את שימדדו מיוחדים מודדים צתה
באיצטדיון. ירד, אם הגשם,

 החליטו החמישית * הג׳ימקאנה מארגני
 כמה של מתחרות המאורע את להפוך השנה

ו מבדח ספורט למאורע לדבר, משוגעים
 לתכנית הוסיפו כך לשם חוויות. עשיר

 גם מבדחים כלי־רכב מרוצי של הרגילה
 משבט הנגב בדואי של ססגונית הופעה

מש כלבי של ראוה והופעת עודה, שייך
ישראל. טרת

 רוכבים כשהם פנטזיה, שיערכו הבדואים
 חטיפת מבצע גם ידגימו וגמלים, סוסים על

 על־ תיחטף הנערה בדואי. מאהל בתולה
 רוכבי דאגה, אל אולם סוסים, רוכבי ידי

 תציג ישראל משטרת אותה. ישיגו הגמלים
ש בעולם, החשיש מגלי אלוף לאסי, את

 גרמים כמה אנשים של שורה מתוך יגלה
מהם. אחד אצל חשיש של

 הג׳ימקאנד, במרכז יעמדו תמיד כמו אולם
 יערכו גדולות מכוניות היתוליות. תחרויות

ל ויצטרכו חביות יעקפו מיכשולים, מרוץ
יצ אופנועים מירוץ. כדי תוך גלגל החליף
צי על המונח קרש גבי על לעבור טרכו
ידו ספורטאים בהם קטנועים, רוכבי נור,
 אהרון האתליט או מרימוביץ יוסף כמו עים

 במקל לשני אחד לפוצץ ינסו פינברג,
 הקטנוע. לכסא הקשור הבלון את מחודד

 של מכשולים תחרות יהיה החידושים שיא
עיניים. קשורי כשרוכביהם אופנועים,

במסלגגי
ת ס ה ל ר בו ש

 השבוע עבר בלסתו מסוכר ניתוח
 המגן ,21ד,־ בן תל־אביב מכבי כדורגלן

 השבת, נפצע ריגל ריגל• (״שוקה״) יהושע
 תל־אביב, הפועל נגד קבוצתו משחק בעת

 הפועל כדורגלן את לחסום התרומם כאשר
 ולסתו הכדור אל קפצו השניים טיש. גדעון

 טיש. של במצחו פגעה ריגל של הימנית
 ריגל של לסתו התרסקה ההתנגשות מעצמת
 שנשמע שבר בקול שברים, של רב למספר

 אמבולנס או אלונקה בהעדר היציעים. בכל
 פרטית במכונית ריגל הובל באסה במגרש

 זועק שאינו התפלאו רופאיו לבית־החולים.
ה כל שקעה שבעקבותיו השבר, מעצמת

 היתר, ריגל של היחידה דאגתו אולם לסת,
 הגביע גמר במשחק להשתתף יכולתו אי
 טרם זו מעין שתאונה למרות קבוצתו. עם

 ריגל יוכל בארץ, הכדורגל במגרשי אירעה
 בעוד רופאיו, דעת לפי למגרש, לחזור
 חודורוב, יעקב . . . מספר חדשים
 הפועל וקבוצת הלאומית הנבחרת שוער

כ שלו הקריירה את סיים טרם תל־אביב,
 לחזור עומד הוא שבועיים בעוד כדורגלן.
 התאמן שלא משום נעדר ממנו למגרש,
 הוב־ שערים 72 . . . ארוכה תקופה

 שנערכו הגביע, , גמר משחקי 19ב־ ל!עו
 הכדורגל. משחק בה שהשתרש מיום בארץ

 משחקים בין ביותר השערים רב המשחק
 1942 בשנת שנערך הגמר, משחק היה אלה
 בו חיפה, למכבי תל־אביב בית״ר בין

 קצרה השנה .1:12 בתוצאה בית״ר ניצחה
 במסגרת ביותר המבורך השערים קציר את

ש הרצליה, הפועל קבוצת הגביע .משחקי
 רמתיים הפועל את הראשון בסיבוב הכניעה

 מתוך מתבררים אלה פרטים .2:14 בתוצאה
 בארץ הגביע משחקי של ההיסטוריה ספר

שהו בתר, יזהר בעריכת שלנו, הוא הגביע
 שלום הכדורגל שופט ...השבוע פיע

 העוסק הראשון הכנסת חבר יהיה ואג׳ים
ה בימים כשיושבע ממשי,. באופן בספורט
 אברהם העבודה אחדות ח״כ במקום קרובים
 הגבלה . . . שבוע לפני שנפטר עבאס,

 שם על הגביע על חלה במינה מיוחדת
 ינתן אשר לפטרה, בדרך שנהרג פרגאי, רם

 אסור זו הגבלה לפי הכנרת. בצליחת למנצח
ה לתחומי מחוץ הגביע את להוציא יהיה
 הגביע ישמר זר, שחיין בו יזכה ואם ארץ,

ארצו. בצירות

 בית־הכדורים, בהודית פירושה ג׳ינוחאנה •
 ככינוי בשימושה מקובלת זו מילה אולם

חיתוליים. למשחקי־רכיבה

* 1096 חזה העולם•


