
אנשים

 אוכל ילדך האם
הקיר? מעל הסיד את
 בלתי־רגילה הופעה אינה זו

 קולף הגידול בגיל ילד לראות
 ואוכל הקיר מעל סיד שכבת
לתיאבון. אותה

 אש יועילו. לא ענשים שום
 הוא סימן קירות, קולף ילדך

 כמות את מקבל אינו שגופו
 לחיזוק כך כל לו הדרושה הסידן

 והוא הגידול בתקופת עצמותיו
 לסיד. מיוחד ״רעבון״ מרגיש
הט הקטנים, שדגי־הים הידעת
 ישביעו עצמותיהם, על חונים
 עשירים דגי־היש זה? רעבון
הדרו אחרים ומינרלים בסידן

 הגידול. בתקופת לילד שים
לברי דגי־ים יום־יום לו תני

המי את יקבל גופו — אותו
 הקירות וגם לו הדרושים נרלים
.שלמים ישארו בביתך . .

רדיו
קצרים גלים

ר המיקרו׳:!! ד ד' הו ה ־ ת בי 1ל
ם די ק ם ת שו ה כאשר השבוע, נקבע ה

 לבקשת לראשונה נעתרה המשפט בתי נהלת
 משפטי. דיון להקליט והרשתה ישראל קול

 משפטים של שידורם לם, בע רבות במדינות
 אחד הוא מיוחדת ציבורית חשיבות בעלי

 לם א משדרים. של ביותר המרתקים הסוגים
 לכרות כה, עד הדבר הורשה לא בישראל

 ונשנות. חוזרות פניות
ה המשפט בבית נערכה הראשונה ההקלטה

 אליהו השופט בפני שהתבררה שעה מחוזי,
 של ל״י אלף 46 סך על פיצויים תביעת מני
תשו זו ראשונה הקלטה תאונת־דרכים. נכה
 רדיו־ כתב־ת של חדשה סידרה במסגרת דר

 פריי. פ-טר הבמאי בידי הערוכה פוניות,
 ותשודר ואחד אחד קול בשם תיקרא הסידרה

לחודש... אחת
 יינתן מוסיקלית ליצירה חודשי פרם

ב לגולה, ציון קול על־ידי מהחודש החל
עממ שירים של יצירתם את לעודד מטרה

 דים לריק ומוסיקה קלה מוסיקה קטעי יים,
 לא להימשך הצריכה היצירה, הסוגים. מכל
 ל״י, 50 של בפרס תזכה דקות, 4מ־ יותר
בתח המקובלות. היוצרים זכויות על נוסף
בחוד חודש מדי קבוע באופן שתיערך רות,
 מקצועיים מלחינים להשתתף רשאים שו,

 את לעצמם לבהור החופשיים וחובבים,
 ועד סולו מזמרת להם, הנראה אופן־הביצוע

ותזמורת. למקהלה

נשמע מה
ישראל בקול כיום שנשאר העיקרי הדבר
 דבר אותו הוא ימי־החירום ממאמץ כשריד
 סיום באלאגאן. בשם טובה בעברית הנקרא

 השידור שירות את השאיר השני הסיבוב
 שנמצאו מבלי מורחבת, מישדריס מערכת עם

 הלכת לביצועה נוסף ותקציב נוספים אנשים
 מראש לדעת אין מכך, כתוצאה למעשה.
 טיט״ אם אחדות) שעות כדי אפילו נלקעמים

 יקויים, המישדריס, בלוח שנקבע מסויים, דר
 או לחלוטין יתבטל אחר, במישדר יוחלף
אחר. לסועד יידחה

 השם) ירצה אם להוסיף: (ויש הבא בשבוע
ש מישדרים כמה מכך, כתוצאה יושמעו,

הקוד בשבועות זה בטור נמסר כבר עליהם
הע הבאות התכניות עליהם ונוספות מים.

מענינות: להיות שויות
ד׳; (יום אחת כםירח שלושה ס
לפ שהונחה החיננית — ישראל) קול ;9.30

 שלום של צאתו עם חודשים׳ שלושה ני
 הוצאה — במקרר לארצות־הברית, רוזנפלד

 נמצאים בצוות אתו כשיחד שובו, עם עתה,
 בך דן אחי־נעמי, אמנון צפרוני, גבריאל גם

 מסמר אלמגור. ודן אלמוג שמואל אמוץ,
 חבר הררי, פרץ של הופעתו היא התוכנית

 הבלתי־רגילה ביכולת שניחן אפיקים, קיבוץ
 בבת־ קולות בכמה בעצמו ולשיר לשרוק

 וואריאציות ההקלטה בעת השמיע הוא אחת.
 מוסיקת עם ממוזגות כשהן צור, מעוז על

חש שאלות פתירת כדי תוך זעירה, לילה
 פריטים הקהל. לעיני שחור, לוח על בוניות
 ממנה חלקים שרק החדשה, בתוכנית אחרים
ל מצעים מהבר הצוות השבוע: ישודרו
 ב״מפ־ בוחר כשרוזנפלד דמיוניות, מפלגות

 השימורים״, אוכלי — הקונסרבטיבים לגת
 בלתי־עובדות״, אמהות ב״אירגון אחי־בעמי

 ב־ בן־אמוץ בעלי־הבתיב״, ב״מפלגת אלמוג
 הישראלית״, האמנות מפלגת ־ ״מפלא״י

 קורא אלמגור ואילו הדת״ ב״חידוש צפרוני
 ״ילדי־גן־הילוים, — שעיקרו מחורז מצע

 לשורה ;הגיע הצוות מתבקש כן התאחדו!״
 צפרוני: השקט? שיא זה (מה שיאים של
 של .החותנת בן־אמוץ: דן בן־אמוץ!״ ״דן

רוזנ הרצאות. של סידרה ולחקות צפרוני!״)
ה-ד,ו והבע״ה ״הסקס־אפיל על מרצד. פלד
 ואחי-נעמי והזמן- ״החלל על בן־אמוץ "׳1דיי

קינסיי*. לד״ר ,הספד נושא
(-וס מספרים האוייכ מסמכי 9

דבס ראשינה תוכנית — צה״ל) גלי ;8 ה׳;
 תגיש בהן שבועיות, תוכניות שלוש של רה

 הני- המבמכים מתוך מבחר הראבן שולמית
 צה״ל כוחות על־ידי שנמצאו תנים־לפירסום

 פקודות־יום, בתוכם ובסיני, ברציעת־עזה
 הנופלים לחיילים והוראות צבאיים מערכים

בשבי.
 קול ;1.30 (שבת; ובדים ©כימות

קט התוכנית תכלול השאר, בין — ישראל)
 לעולם שו גרנארד ג׳ורג׳ של ממחזהו עים
 הקאמרי, בתיאטרון בקרוב שיוצג לדעת, אין
 יוג׳ין מאת כריסטי אנח מתוך קטעים וכן

 קילוס היי הבמאי שוקד הכנתו שעל יו׳ניל,
הבימה. בתיאטרון

שרו־ טיודי־
 בשער־הגיא נעצרה מונית מופת: מעשה

 המינית אל ניגש בדלק. להצטייד מנת על
ה לנוסעי ופנה ך, כמ ממשלט שירד חייל

יו עיתון ולחבריו לו לתת בבקשה מכונית
 עתון. לקרוא זכו לא ימים שמזה לאחר מי,

ברשו רק נמצא עברי יומי שעיתון התברר,
 אומנם אותי שמסרה הנוסעות, אחת של ת

ה מחירו את שגבתה לאחר רק אך לחייל,
 הש־מת־לב מע־רר היד, לא העניין כל מלא.

פו הנוסעת שם היה אילמלי בולטת, כד. צי
ה של החוקר השופט . . . שרת רה

 ומש״ חוק החוקה׳ וועדת ראש ויושב סוכנות
 נהום העבודה אזדית ה״כ בכנסת, פט

 על השבוע הלה הוא חוק. ללא נשאר ניר,
 זו: בלש־ן מודעה הכנסת של דעות ר,מ לוח
בקו (בפר את בזדון או בטעות שלקח ״מי
 לי להחזיר מתבקש שלי, הפלילי החוק דה)

תו יותר יביא בטח הוא לי כי אותו,
(וקרו הישראלית הצמרת טיולי . . . עלה״

במר ומשרתיה) ומכריה וידידיה ונשיה ביה
 חשבון על ובאוויר, ביבשה הדרום חבי

ה של הזעום ומלאי־הדלק משלם־המסים
 חדש: עממי לכינוי השבוע זכו מדינה,

מנ של האלה, הטיולים אחד ״טיולי־שרד״.
 נערך וסגניהם, הממשלתיים המשרדים הלי

 שנציב אחרי מטוסי־תובלה, בשני השבוע
ה את לכך הקציב רהוליו דוד המנגנון

 מעל המטוסים שחלפו בשעה הדרוש. סכום
 משרד מנהל במטוס הסתובב לשטח,
ל וחילק בהנא זנוויל שלמה הדתות
. . זעירים תהילים ספרי נוסעים ה אגב, .
 את השבוע תיאר טייס האמריקאי שבועון

יש של הדתות כ״שר חובב־הפירסום כהנא

 נתן ר מ! בנימין לפרופסור ואילו ראל״
 של העברית האוניברסיטה ״דקן התואר את

. . . תל־אביב״
 המחזה על בחזרות החל הבימה תיאטרון

 ברור לא עדיין אך פראנק, אנה של יומנה
 עם הסיבה: אפשרית. תהיה הצגתו אם

 לאביה ישראלי סופר פנה היומן, פירסום
 זכות את לעצמו לשריין, והצליח הנערה על

 המחזה הומחז בינתיים, בישראל. ההמחזה
 גדולה. להצלחה שם וזכה בארצות־הברית

 האמריקאי, הנוסח את להציג מבקשת הבימה
ה אולם הנערה, של אביה גם רוצה ובכך
 שלו. על שעה לפי עומד בדבר הנוגע סופר

 האמריקאי המחזה של העברי התרגום את
. אלוני נסים הכין .  הציטוט בשיטת .

 גם ונתקבלה ביג׳י על־ידי שפותחה העצמי,
 (בנאומו אשכול לוי שר־האוצר דעת על

 יושב־ראש גם השבוע הלך מפא״י), בוועידת
 גורי. ישראל הכנסת של הכספים וועדת

 הפועל מפא״י בשבועון שפירסם במאמר
 ישראל־בריטד ליחסי מוקדש ושהיה הצעיר,

 ממאמרים קטעים על לרוב גורי הסתמך יה,
. גורפינקל ישראל של ישנים .  קריקטורה .

 את המתארת גרדוש, (״דוש)" קריאל של
 ה־ בקלחת בוחשת כשהיא ברית־המועצות
 ובהוני בפולין הסירים בעוד מזרח־התיכון׳

בינ להד זכתה גדותיהם, על גולשים גאריה
האמרי העיתון ידי על הועתקה היא לאומי:

 . . . טיימס יורק ביו ביותר, החשוב קאי
מ בטלפון ששוחח גולדמן, נחום ד״ר
 על־ פתאום הופסק בירושלים, הנשיא מלון
 ל- לסגור אותו שביקשה טלפוניסטית ידי

 השיב ״גברתי,״ מפתח־תקווה. שיחת־חוץ
וושינג עם שיחת־חוץ משוחח ״אני גולדמן,

טון.״

השסע פמו<ןי
 איגרות מכירת לפתיחת שהוקדש בכנס כן־גוריון, דוד הממשלה ראש ©

 הגענו כיצד מפליא כן פי על ואף עם־אוויר, בעבר נקרא ״עמנו הבטחון: מילווה
באוויר." לעליונות כזאת במהירות

 לה מצאה ״הממשלה החדשים: ההיטלים על כאדר, יוחנן חרות ח״כ ©
נוספים.״ מסים הטלת על־ידי המדינית מהמועקה פורקן
 ללשכת העבודה לשכת את להפוך התוכנית על ארן, זלמן החינוך שר ©

אביון.״ מלך של לישכד, זו תהיה המחמיר, העבודה חוסר ״נוכח ממלכתית: עבודה
החשוד יהודי לשנוא מסוגל ״אני מיימון: הכהן ליים יהודה הרם © :

ישראל.״ אהבת בו שאין בעיני
 ישראל של דרכה על שהאבן ״מתברר :ארגוב מאיר מפא״י ח"כ ©

האמרשילד.״ דאג אלא אבן, אבא לא היא באו״ם !
כל הסופרים. כל כמנהג נוהג ״אני עגנון: יוסף שמואל הסופר © >

 ההבדל בנשים. מדבר אני וגם בנשים, מדברים בחבורה, יושבים כשהם הסופרים,
באשתי.״ מדבר שאני הוא,
על נאסר בו בשבוע בכנסת, בנאום הרצפלד, אכרהם מפא״י ח"כ ©
 לספר המרבה ״כל סיני: מבצע על שהוא חומר כל לעיתונות למסור צה״ל חיילי

משובח.״ זה הרי סיני, במבצע
הבטחון: בולי חוק על בכנסת בדיון אידלסון, ככה מפא״י ח"כ © :

צרכינו.״ את ההולמים האלה, הגדולים במסים לנו יאירו אלה חנוכה וימי ״הלוואי
ל © > כ ״ ט מ ר ף ה אלו ה רב־ ש להסביר יסכים לא מדוע בהסבירו דין, מ
 מה זאת. לספר עלי לא — ההתחלה היתד. ״ביצר סיני: מערכת את זר לעיתונאי ;
 לכל, ידוע— באמצע המצב ומה להתנבא. מוקדם ועוד ברור טרם — הסוף יהיה !
להוסיף.״ צורך ואין !
 התחילו כבר פולניים שקומוניסטים ״בשעה :אלמוגי יוסף מפא״י ח"כ ס י

 וצרפתיים איטלקים סרבית, — יוגוסלאבים הונגארית, — הונגארים פולנית, לדבר
 עתיקה ברוסית לדבר ממשיכה הישראלית הקומוניסטית המפלגה הרי הם, בשפתם —
האיום.״ איבאן והחנון הרחום האב של

) ידסיש ״הרות" עורף ס ץ״ ״נ ) : י ק צ י נ י ו  את מילא ההסברה ״מנגנון ו
ברע.״ 50״ס הס, 50ס/ס לשמו: הראוייה בצורה תפקידו

אדם, פירושו? מה סוב ״זכרון הרצאה: בשעת מלכי!/ כר דם המבקר ©
מיו.״ שובה הוא הרע ואת הטוב, את רק הזוכר
 ריכארד פרשת על ברשימה בצטטו סכיסלוצקי, שמואל העיתונאי ס

 ״אם רוסי: מבקר של דעתו את הישראגית בתזמורתך•הפילדזארמונית שטראוס
יוהאן.״ כבר מוטב — ס שטרא ואם מוטנכוואגנר, — ריבארד

 ״הרי ישראל: בקול הדשות שידור בפתיחת אבא, אפרים הקריין ©
תחילה.״ וסליחתן החדשות

 בתשובה עצבות, טוב, בוקר מחברת סאגאן, פראנסואז הסופרת ©
 מרבה היא שעליהם אהבים, בע״קי עשיר כה נסיון רכשה מהיכן עיתונאי לשאלת
למוח.׳* מבלי המוות• את מתארים רבים ״אנשים לכתוב:

 ״לפני טייטס: בניו-יורק במאמר קלורמן, רוכרט הספרותי המבקר ©
 קוראות כשהן צעירות נערות נתפסו אם לשערורייה, נחשב זה היה רב, לא זמן

כיום.״ ת כותב שהן סוג מאותו ספרים
 אין ספורטיבית, תלבושת לובשת ״כשאשר, ו שו ארמי אז׳הג מנגן ©

 כלל. לשחות בדעתה אין בגד־ים לובשת וכשהיא להתעמל, מתכוננת שהיא פירושו ,.
 בכל לכך מתכוונת שהיא ח בט להיות אבשר שמלת־תופה, מודדת כשהיא. אך

הרצינות.״
 הבחירות על כולגאנין, ניקולאי המועצות כרית ממשלת ראש ©

 יריב עומד היה מולו אם אפילו ,בבהירות מנצח היה ״אייז;הואר בארצות־הברית:
מולוטוב.״ כמו
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