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)8 מעמוד (המשך

 שאין מורים רק הפיטורים במיסגרת לול
 שאינם או אוניברסטאית, תעודה להם

בעבודתם. מוצלחים
 בבית־ הפיקוח על האחראי המישרה

 ביקור אחרי דו״ח כל מגיש אינו הספר,
 למועצה לא המורים, בשיעורי המפקחים
ש כדי בית־הספר, למנהל ולא המקומית

 של מעמדו את הדו״ח לפי לקבוע נוכל
 קולקטיביים פיטורים של האקט מורה. כל

 ופגע התקין הלימודים למהלך הזיק כבר
מאמי אנו והתלמידים. המורים במוראל

 להסוות מכוון הנ״ל הפיטורים שאקט נים,
 בית־הספר ממורי בחלק פוליטית נקמה

בעבודה. והצלחתם כישוריהם חרף ועובדיו,
 ולשיפור להגנתנו תפעלו אם לכם נודה

המר ועודנו שהיה בית־הספר, של מצבו
 המערבי. הגליל באיזור הגדול החינוכי כז

וה החינוך למישרד שתפנו מקווים אנו
הבאות: בדרישות תרבות
נתב עליהם אשר הצעדים ביטול (א)
שיח (ב) לעיל: שנזכרה באיגרת שרנו

 השילטון באוצר המוקפאים הכספים דור
הער המחלקה מן דרישה (ג) המקומי:

 לבתי- שתתייחס החינוך, במישרד בית
המ ולמועצות הערביים התיכוניים הספר

 אל מתייחסת שהיא כפי הערביות, קומיות
היהודי. במיגזר והרשויות בתי־הספר

 המועצה ראש מורקום, גימד
כפר־יאסיף המקומית,

בזעם אסורה הסט
 ה־ הסיבסוך גונחום התחדש מה

ם! בדורות ישראלי״ערבי האחרוני
ל ישראל מצד התנגדות אין כי ״אם
היח סידור לידי להביא המכוון מאמץ

 הדדית, בהסכמה היהודיים־ערבים סים
תמיד עליה הביטה שישראל פוליטיקה

אד־־חוסייני המופתי
עראפאת כמו

ב ראות לבלתי יכולה אינזז טובה, בעין
ה השיחות מיסגרת את עמוקים חששות
 המישלחות הכללת בוושינגטון. עתידות

 פירושה, בוועידה הערביות המדינות של
ב דעה לחוות מוסמכות הללו שהמדינות

פו זה דבר הארץ־ישראלי. למישטר נוגע
 קמפ-דייוויד הסכם של העיקרי ביסוד גע
 וניש־ ההולכות ההודעות ארץ־ישראל. על

 יוצא שמהן המימשל, באי־כוח מפי נות
 שינוי של אפשרות בחשבון מביא שהוא

החש את מגבירות קמפ-דייוויד, בהסכם
 למראה ויותר יותר גברו החששות שות.
 מ־ הערבית המישלחת של בחירתה אופן

 להתעלם יכולה אינה ישראל ארץ־ישראל.
 בשיחות יופיעו שלמעשה מהעובדה,
הער של חופשיים ניבחרים לא וושינגטון

 דברו נושאי אם כי מארץ־ישראל, בים
עראפאת.״ של ומקורביו

 הנראה זה, קטע לקרוא משסיימת עתה,
״ישר המילה את החלף למדי, שיגרתי

 ב־ ״וושינגטון״ את ״ישוב״ במילה אל״
 ב״מנדט״, ״קמפ-דייוויד״ את ״לונדון״,

 ״ערא- ואת ב״ממשלה״ ״המימשל״ את
 הנוסח את ותקבל — ב״מופתי״ פאת״

הנב אסיפת של גילוי־דעת של המדוייק
ופור שהתקבל בארץ, היישוב של חרים

.1939 בינואר סם
 אי־אלה ועימהן חלפו, שנה ארבעים
 לא דבר ושום מדם, עקובות מילחמות
! לא מייאש, השתנה. כן

תל־אביב גיל, הרצל
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הגליון. מופיע שכו כשכוע הקודמות השנים 78כ־

1957
התרבות. היכל נחנך בתל־אביב — 1.10

1960
1902

 אני מחבר הצרפתי, הסופר — 20.0
 זולה, אמיל דרייפוס, של ומגינו מאשים

.62 בגיל נפטר

זולה אמיל
29.9.1902

1907
 למושבה הופכת ניו־זילנד — 20.0

עצמאית.

1908
 טי דגם את בונה פורד הנרי — 1.10

 19 של מכירה תיכנן פורד. מכוניות של
ממיליון. יותר ומכר מכוניות אלף

1914
 בין ראשונה טלפונית שיחה — 20.0
 קו השלמת עם לסן־פרנסיסקו, נידיורק
ארצות־הברית. של לרוחבה הטלפון

1917
 זכרון־יעקוב, על תורכי מצור — 1.10

 אהרונסון מישפחת בני נעצרו שבמהלכו
אהרונסון. שרה וביניהם

1918
 של הראשון הגדוד חיילי — 28.0

 במיצעד לירושלים נכנסו המלך קלעי
צבאי.

1935

 לגירוש הראשון הצו הוצא — 30.0
מגרמניה. פולין יהודי

1959
ה אחרון פולין. כיבוש הושלם — 2.10

נישקו. את מניח הפולנים חיילים

1940
 הציר: מדינות ברית נחתמה — 27.0
יפאן. איטליה, גרמניה,
 בריסן, אוף רם אמם האוניה — 2.10

טבעה. לקנדה, מפונים ילדים שהובילה
 ב־ יהודים 33,771 טבח החל — 20.0

באבי־יאר.
 על מטיל גרינג הנאצי המרשל — 31.0
 מוחלט פינוי לבצע התפקיד את היידריך

אירופה. יהודי של
 לישראל, הקיימת הקרן נשיא — 2.10

.68 בגיל נפטר אוסישקין, מנחם

1945
 נאפולי. את כבשו האמריקאים — 1.10

הוצנחו ראשונים ארצישראלים צנחנים
 היהדות עם קשר ליצור כדי ברומניה,

לנאצים. ההתנגדות את ולארגן שם
 אופנהיי־ פרנץ היהודי־גרמני הסוציולוג

הקי .רעיון מאבות הרצל, של עוזרו מר,
 במרחביה, השיתופי המשק ומייסד בוץ

.76 בגיל נפטר

1945
 ברטוק בלה ההונגרי המלחין — 20.0

.64 בגיל נפטר
בתל־אביב. נחנך הבימה בית — 30.0

1946
 במישפט פסקי־הדין הוצאו — 1*10

 מנהיגים 12 בנירנברג. המילחמה פושעי
 ושניים למאסר 7 לתליה, נידונו נאצים

זוכו.

 לבון ופינחס בן־גוריון דויד — 20.0
הפרשה. בעניין לשיחה נועדו

 מסיבת נערכה בפתח־תיקווה — 27.0
 אברהם השומרים, לזקן 90ה־ יום־הולדת

שפירא.
 את שולף כרושצ׳וב נקיטה — 20.0

האו״ם. בעצרת נעלו
 בוועדת־החוץ־ לבון פרשת — 1.10

הכנסת. של והביטחון

1962
הממש ראש בן־בלה, אחמד — 20.0

העצמאית. אלג׳יריה של הראשון לה
 פקדונות לגלות חוייבו בשווייץ הבנקים

הנאצים. קורבנות של

1964
 אדיב לשעבר, סוריה נשיא — 27.0

בברזיל. גלותו במקום נרצח שישאקלי,
 היהודי־אמרי־ הקולנוע שחקן — 28.0

.71 בגיל נפטר מארקס הרפו קאי

1965
לכנסת. אל-ארד רשימת נפסלה — 30.0

1966
 החימוש שר שפאר, אלברט — 1.10
 הראשי, ואדריכלו היטלר של לשעבר
מהכלא. שוחרר

1969
 אלפרד השוויצי, המהנדס — 28.0

היי תוכניות בגניבת הואשם פרוינקנכט,
לישראל. ובהעברתם המיראג׳ של צור

1970
 אל- עבד גמאל מצריים, נשיא — 28.0

 אל- אנוואר סגנו לב. מהתקף נפטר נאצר,
מקומו. כממלא מונה סאדאת

מינכן הסכם כחתימת וצ׳מכרלין דדדייה, היטלר, מדסוליני, במהלך לחבש פולשת איטליה - 2.10
29.9.1938 נמלט חבש קיסר היום. שהחלה מילחמה

לירושלים.

1956
 תל- ממייסדי דיזנגוף, מאיר — 20.0

 נפטר שלה, הראשון וראש־העיר אביב
.75 בגיל

 צבאי מישטר מוכרז בארץ — 30.0
צבאיים. בתי־דין ומוקמים
 פראנקו פרנסיסקו הגנרליסימו — 1.10

בספרד. המדינה כראש מונח

1957
 הוועד על מכריז העליון הנציב — 1.10
 ב- בלתי־חוקי, גוף כעל העליון הערבי

ו הודח המופתי אנדריום. רצח עיקבות
הסלע. כיפת במיסגד הסתתר

1958
ה חותמי מינכן. הסכם נחתם — 20.0
 ר מוסוליני דלדייה, צ׳מברלין, הסכם,

 הסודטים חבל סיפוח על מצהירים היטלר,
 על גם חתמו ובריטניה גרמניה לגרמניה.

לנצח. — ביניהם אי־לוחמה הסכם

1948
מגי ורעייתו וייצמן חיים ד״ר — 1.10

 באו״ם, ישראל נציג בחברת לישראל עים
אבן). (אבא איבן אוברי המייג׳ר
 התיז־ של הראשון הקונגרס — 2.10

 הצעיר המנצח עם הפילהרמונית, מורת
ברנשטיין. ליאונרד

1949
בממ מכירה ברית־המועצות — 2.10

 ממשלת עם יחסיה את ומנתקת פקין שלת
שק. קי צ׳נג

1951
ממ כי מודיע, אדנאוור קונרד — 27.0

 עם לדון מוכנה המערבית גרמניה שלת
שילומים. על היהודי והעם ישראל נציגי

1952
 בכורה בהצגת מוצג בניו־יורק — 30.0

הסינרמה. בשיטת סרט

1971
 מצפה־שלום הנח״ל היאחזות — 27.0

ים־המלח. בחוף הקרקע על עלתה

1972
ל החלה הירדנית הטלוויזיה — 1.10
• בעברית. שדר

1977
תוכ מפרסם השיכון מישרד — 20.0

אלף 100 בת לעיר ימית תהפוך לפיה נית
תושבים.
נכ בגין מנחם ראש־הממשלה — 30.0

בקשתו״. פי על ״לבדיקות לביודחולים נם

1978
 הסכמי את אישרה הכנסת — 28.0

 17ו־ ,19 נגד קולות 84ב־ קמפ-דיוויד
 הצביעו הקואליציה מאנשי 11 נמנעים.

נמנעו. מהם 10ו־ נגד
9. ס ■ ■


