
תתקיים בערב, 9 בשעה ,17.5.68 שישי, ביום
ת המדורה י רת ו ב המס ד כ א  ב

אבנרי אודי ס ח
על המדורה ליד ירצה

ים י לשלום הסיכו
מוזמנים. ואוהדים התנועה חברי

אמנותית תוכנית הערב: בסיום

 אפשר מקומות־לינה, מיזנון. יעמוד המדורה באי לרשות
 או ),04(920250 טלפון אביבי, אלי של באכסניה להזמין

נהריה. דואר

ז>בזןנ!זז

זהב״ ,גלידתגלידה של זהב !1968 קיץ של לזהב הבהלה
ת השנה לד שמציעה ״הזהב  ״שטראוס״ מחלב
ת על עשויה זהב גלידת  זהב״ ״גלידת השמנת. טהר

:נפלאים טעמים בשלושה שטראוס, של
וניל-שוקולד זהב״ ״גלידת *
וניל-מוקה זהב״ ״גלידת *
 וניל־סולטנה זהב״ ״גלידת *

רום) עם (צימוקים

ת על העשויה גלידה  השמנת טהר
אמיתית מחלבה גלידת — זהב״ ״גלידת

ת להשיג  מילק- ,סופרמרקטים המכולת, בחנויו
ת ובמסעדות ברים ת המובחרו גרם 400 של בחבילו

החבילה. ל״י 1.70 של פרסומת ובמחיר

תמרורים
ג ו ח  ד״ר של 59ד,־ הולדתו יום ♦ נ
 שהחל משרד־החוץ, איש אליאב, בנימין

רביזיוניס כפעיל דווקא הפוליטית דרכו את
 של הפוליטיים המוסדות מראשי וכאחד טי

ו בכלא-עכו פעמיים ישב כך בשל האצ״ל.
ה קום אחרי בלטרון. במחנה־המעצר פעם

ו למפא״י, התקרב מחרות, התרחק מדינה
 המנוח. שרת משה של השפעתו תחת היה
 שיחות־ ושידר בדבר ראשיים מאמרים כתב

דיפ לתפקידים נשלח בקול־ישראל. פרשנות
 ריכז ובארצות־הברית, בארגנטינה לומטיים

ה במשרד ברית־המועצות יהודי תיק את
 אותו קיבלה לא כך שבשל וייתכן חוץ,

לתפ הוצע כאשר ישראל, כציר מוסקבה
זה. קיד

ג ו  הירד של 67ד,־ הולדתו יום * נח
 הרשמית אלוהותו אשר יפאן, קיסר היטו
 מלחמת־ בסוף יפאן כניעת עם בוטלה
 שבתון על־ידי צויין המאורע השנייה. העולם
הת הירוהיטו אך הקיסרות, ברחבי רשמי
 שבאותו העובדה מן יותר הרבה רגש
 על השביעי ספרו לאור יצא עצמו יום

סגאמי. נזיפרץ של האלמוגים ביאולוגיוז,

דה ל ו  השנייה בתם בגין, מיכל 4 נ
 בגין, )23( ורות )24( זאב בנימין של

בגין. מנחם השר של השלישית ונכדתו
ועמד  ,49 וולקוט, ג׳ד ג׳רסי . מ

 במישקל באיגרוף העולם אלוף לשעבר
 קאונטי, קאמדן בעיירה שריף לתפקיד כבד,

צור מועמדותו להכרזת ניו־ג׳רסי. במדינת
השחור. הכוח פעילי המלצת פה

ז פ ש ו  אייזג■ דווייט הגנראל . א
 קלה״. ״התקפת־לב בעיקבות ),78( האור

 של שהנשיא־לשעבר השנייה הפעם זו היתד■
 צבאות־אמריקה של והמצביא ארצות־הברית

 התקפת־לב מקבל השנייה במלחמת־העולם
האחרונות. השנים בעשר

ו ג ר ה  על שלהם הג׳יפים בעלות ♦ נ
 לסדום, מדרום ים־המלח מיפעלי ליד מוקשים
 יהויכין המהנדס

ת נ והמהנ )42( ק
 בירן בנימין דס

 שהיד, קנת, ).38(
ה קום לפני נוטר

 בין נימנה מדינה,
ה השיירה מלווי

ע־ לגוש אחרונה

ב שהותקפה ציון,
ל הגוש, מן שובה

י הכפר יד דני ע
ב נפצע הוא אל.

החלים, זו, התקפה
(הש בצה״ל שירת

רב־ בדרגת תחרר בירן
 ללמוד וניכנס סרן)

 של השני בנו בירן, העברית, באוניברסיטה
 בירם, ארתור ד״ר הריאלית הגימנסיה מייסד

 הבכור ואחיו אביו בצל והתחנך בחיפה גדל
 את סיים היהודית), בבריגדה כחייל (שנהרג
 בארצות־ השתלם בטכניון, ההנדסה לימודי
 והחל ארצה חזר שנה 13 ולפני הברית
בסדום. עובד

ה ר ט פ  אנה-מאריה ,38 בגיל . נ
 הפאשיסטי הדיקטאטור של בתו מוסוליני,

 מע־ מהתמוטטות ברומא, מוסוליני, בניטו
 פאשיסטי, רישמי בטקס נקברה רכת־הנשימה.

 וגיסתה, 77ה־ בת מוסוליני רחל כשאמה,
 לשמע מתייפחות לורן, סופיה השחקנית

במועל־יד. ההצדעה ולנוכח ה״ויוה״ קריאות

ר ט פ  יחיאל הצייר ,58 בגיל 4 נ
ה, ריז  שהגיע בארץ׳ הציירים מוותיקי ק

 בפתח־ התיישב הוריו, עם כנער ארצה
 בהגנה פעיל היה בפרדסים, ועבד תקווה

 הציירים אצל ציור למד הפועלים, ובתנועת
 היה כבר המדינה קום וערב ופרנקל, זריצקי
הציירים. אגודת מזכיר

ר ט פ  אפרים הרב ,67 בגיל ♦ נ
 מזה רעננה המושבה של רבה סוקולוכר,

 חג לכבוד בחגיגה שנאם בעת שנים, 36
 האחרונות מילותיו המדינה. של העשרים

 שמחתנו את להביע אפשרות ״אץ היו:
 ואז ישראל,״ של העשרים ליום־עצמאותה

ומת. צנח

1601 הדה העולם


