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 העתוגים
 יפרסמו דא

 תמונות
חללים

 העתונים עורכי של החירום ועדת
שראל היומיים שי אמש החליטה בי בי

תר לפרשם שלא סוערת בה ם יו  בעתוני
 כשל ההתשה מלחמת חללי תמוכות את

ר החמור המחסור שורר בניי  בשור, ה
העולמי.

 עם ובתיאום המשפחות בקשת לפי
או בצה״ל המתאימים הגורמים צי  ה־ יו

תף היומיים עתונים עי מוסף במשו  שבו
ל ת את שיכלו  בלבד. החללים שמו

כני בכל להשיג העתונים. דו

 ן ראשון }נכד
ן לשבוי• ן

סוריה
שון נכד (עטים) ה נולד רא

ע ;[ שבו־ לאחד טוב במזל שבו  מ
נו ן! ת בטכס בסוריה, יי  :[ המילה ברי
ר מסר החגיגי :[ ״ התר־ יו  ועדת־

בי של בות :! השבו־ משפחות קרו
הצלב עם המגעים כי יים

חרור לקראת האדום :[  : השבויים ש
: מסר גם היו״ר נמשכים. עדיין

ליו את חו [ של משפחתו לבני אי
שבי היושב ולסבו הנולד, הרך  ן ב

ו [!  | הורי ושבע. העשרים השנה ז
צו הילד :[  | הסב שם על לו לקרוא ר

כלו לא אך השבוי,  להיזכר י
אל־ הנער נקרא לכן בשמו. ! שמו

 • יוסף שמואל — פאנטום יוסף :!
! על ופאנטום עגנון שם על —

הסבא. שם [:
 י 3.750 הלידה בשעת משקלו
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)לווזש פח גג על חתונה |
 מוחלטת, בהאפלה בצינעה,

ב שמחה הרבה-הרבה עם אך
 טכס צח בצומת אמש נערך לב

 נכי-צה״ל, 290 של נישואיהם
 ״קריסטל״ מנעוז בוגרי כולם
החדיש. מוטה שבקו
ב שנערך החגיגי, הטכס על

 שהוקם המיוחד המבנה תוככי
טנ של שרופות שלדות מאלפי

ה ״סבי ניצח ונגמ״שים, קים
 שמחה המפורסם פצועים״

הולצברג.
לפני הוא אף שנפצע למרות

 הירדן בבקעת בתקרית כחודש
ה רוחו על הולצברג מר שמר

 אלפי את וגרר והעליזה טובה
 ״תן לשירת והנוכחים הנכים

 אם העיניים. את עצום כתף,
 ברגלים. רמסהו — כאב לך יש
היום״. לנו חג היום, לנו חג

 של המיוחדת האווירה את
 לבטא יכלה לא ואחווה חג

 שאמרה צעירה אם טוב יותר
 כפיר׳לה, רואה, ״אתה לילדה

 אותך גם — גדול כשתהיה
שמחה״. הדוד יחתן

 כמשקיף נתקבלה ישראל
הבי״ל הסודה בארגון

ת למרות ת כמה של התנגדו צו אי  מ
שב אמש החליט ואסיה אפריקה  המו
עי רגון של הרבי קי אי ה הסודה משוו

מי ם באיי בינלאו  קבלת על הוענטילי
שראל ש״ף י א ב קבועים כמשקיפים ו
ד הקבע וועידת המושב. שלי
שראל נציג פון אפרים מר י  תקף סי

תנגדו המדינות את בחריפות ל שה
ם״ תעשו ״אתם ההחלטה. קבלת  בלוני

נמ אנחנו ״אבל בלהט סיפון מר קרא
ך ק שי  אל סודה. של הסדיר בשיוו

תנוע״. נוע הסודה חמתכם ועל אפכם
ה המיוחד כתבנו  כי מוסר בוענטילי

די את לחצו המשתתפים מבין רבים  י
מו על סיפון מר  אף וכי האיתן נאו

דו להץ הולנד נציג  והביע בחמימות י
 הטיפשי צעדה על והעמוק הכן צערו

הדיפלו יחסיה שניתקה ממשלתו של
ישראל. עם מטיים

בטלוויזיה: אמש

אומנים מפגש
 כשהחליטה, הטלוויזיה עשתה יפה
 התוכנית את להפוך העם, מוראל למען

 מתוכנית אומנים״ ״מפגש הלבבית
 בת יומית לתוכנית שעה בת שבועית
שעתיים.
ב התוכנית כשהופיעה אמש ואכן,

 החיננית בהנחייתו החדשה מתכונתה
 שוב יכולנו מנור, אהוד של כתמיד
ה הנאה וחיכוכי חיוך קולות לשמוע
בישראל. אב בית מכל עולים

 כל של בואם על שמחנו ראשית
 מוראלי בגיוס הם באשר ישראל אומני
 יפה הזה. הנפלא העם רוח של נפלא

 בשיריו אלירן רן את שוב לראות היה
הלי בלחניה אהרוני חנה הקצביים,

 עליזים בשירים יצחקי ישראל ריים,
 בחיקויים סביר צדוק ההם, הימים של

 (בן־גוריון, האומה מנהיגי של נפלאים
 וג׳וקי גולומב) ואליהו רמז דוד שרת,
מלהיבים. בריקודים ארקין

 את שחתם החי״ הפזמונים ״מצעד
 נעמי את סלוננו אל הביא הנפלא הערב
 אחד כל המבטא בשירה האגדית שמר

 החיוור, הגשש בסדר״, ״יהיה מאיתנו
 קשים, במצבים תמיד לנו העומדים

 אנ־ אחוז״, מאה ״יהיה התוסס בשירם
 ״יהיה הקיצבי בשיר סיפליס טיוכי
 בביצוע המנגו״ לעצי ״בלדה וכן טוב״

המתו המים ״תעלת והנכות, הנכים
 ועוד צוות־הווי־פאיד בביצוע קים״
וכהנה. כהנה
 העושה לטלוויזיה לה, הכבוד כל
 המשיכו העם. רוח למען כלילות ימים
כך.

 ההולנדי הנציג הוסיף לכם״ ״דעו
ר ״כי בו קי צי  ההולנדי הסודה משוו

 אתכם ניצב ההולנדי העם כל ועמם
ואחידה״. אהת בחזית
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 בין הלאומית בליגה המרבזי המשחק

ת״ר ת״א מכבי ם לבי שלי  הסתיים ירו
).0:0( 0:0 המפתיעה כתוצאה

ד היה המשחק רו ב ברמתו י של ברו
ת החסר ההרכב עקב וזאת ביו שורו  ב

ת הקבוצות. שתי שורו  ת״א מכבי ב
ה ההרכב משחקני חמישה רק שיחקו
שון ם. עודם השאר כל — רא מגוייסי

הפותחת החמישיה
בנדורי הצעיר השוער :כורע

תפו החמישה שו ר, בלוט, הם ש מ גלז
רי, רי אהרונסקינד דו הלוי וג׳ ת־  — בי
 היו השאר כל בסביבה. משרתים אשר

ה קבוצת של הראשון ההרכב שחקני
ת״ר מקבוצת ילדים. למש התייצבו בי

שה רק חק  לשתף והוחלט שחקנים, שלו
שר מבין שבעה  ב־ הצופים אחד־ע

משחק.
אחד. אף שפט לא
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