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הגדיון. מופיע שכו כשבוע הקודמות השנים 78כ־

1902
ל הגיע הרצל זאב בנימין — 22.10

 צ׳מ־ ג׳וזף שר־המושבות עם ונועד לונדון
 במשא־ ופתח רוטשילד הברון ועם ברלין
אל־עריש. על ומתן

1905
 העברית הגימנסיה נוסדה — 22.10

 הראשון בית־הספר-התיכון ביפו. הרצליה
 בעברית. המיקצועות כל את לימדו שבו

תלמידים. 17

1906
 סזאן פול הצרפתי הצייר — 22.10

.66 בגיל נפטר

קאפונה אל
17.10.31

1907
 בארצות־ כללית בהלה — 22.10

ה על המון מסתער בניו־יורק הברית.
מזומנים. ומושך בנקים

1910
 פני על שחלף כוכב־שביט, — 18.10

אמ אלפי מאות על אימה הטיל השמש,
והס הגיע העולם קץ כי שסברו ריקאים

ובכנסיות. במרתפים תתרו

1915___
 ושמריהו צ׳לנוב העם, אחד — 23.10

ה של המנהלים מחבר מתפטרים לוין
 ללמד שהוחלט משום בחיפה, טכניון

 בגרמנית, והטכניקה הטבע מדעי את בו
בעברית. ולא

1915
 ב־ מפגינות נשים אלף 25 — 23.10
 לנשים לזכות-בחירה בדרישה ניו־יורק

 ארצות״ את המרכיבות המדינות בכל
הברית.

1917
כפר־גילעדי. נוסד — 21.10

1918
 הפרלמנט אישר בבריטניה — 23.10

ל נשים בחירת המאפשרת הצעת־חוק
פרלמנט.

1922
 ב־ הראשון המיפקד נערך — 23.10

 שהם מוסלמים, אלף 590 ארץ־ישראל.
 יהודים, אלף 83 מהאוכלוסיה, אחוז 78

אחוז. 11 שהם

1929
 בבורסה השחורה״ ״השבת — 21.10

מיל 15ל־ מגיעים ההפסדים נידיורק. של
דולר. יארד

1950
לארץ הספר־הלבן פורסם — 20.10

 66

 פספילד, הלורד על־ידי שחובר ישראל,
שר־המושבות.

1951
 הגנגסטר הורשע בשיקאגו — 17.10
הכנ העלמת בעוון אל־קפונה המפורסם

 בסך ולקנס מאסר שנות 11ל־ ונידון סות,
דולר. אלף 50

1955
 אייג־ אלברט בשם פליט — 17.10

לארצות״הברית. מגיע שטיין

1957
 ראשי מפקח ילין, אבינועם — 21.10

בירושלים. נרצח בישראל, בתי־הספר על

1942
ב השמיני, הבריטי המחנה — 23.10

 במיתקפת פותח מונטגומרי, של פיקודו
אל־עלמיין.

1944
 השחקן של בכורה הופעת — 10.10

אנזא. את זוכר אני בהצגה ברנדו מרלון
ב נוחת מק־ארתור הגנרל — 20.10

 בפיליפינים, לאיט, האי של המזרחי חוף
 מאז: המפורסמת אימרתו את ומשמיע
!״״חזרתי

מונטגומרי לו כרנרד
23.10.1942

1945
ממ ראש קוויזלינג, וידקון — 23.10

 עם פעולה ששיתף לשעבר, נורווגיה שלת
להורג. הוצא הנאצים,

1948
 אחרי נכבשה . באר־שבע — 21.10

קשים. קרבות
ה הצי של הדגל אוניית — 22.10

 על-ידי טובעה פארוק, האמיר מצרי,
הישראלי. חיל־היס

1949
 שהופעלו לחצים בעיקבות — 17.10

 של מישפטו נפתח בן־גוריון, דויד על
בהוצא שהואשם בארי, איסר סגן־אלוף

 למרות טוביאנסקי. מאיר של להורג תו
 לקנס נידון הוא בדין, חייב נמצא שבארי

 אחד, יום של ולמאסר אחת אגורה של
שקיעתה. ועד החמה מעלות

1950
 על הטיל המדינה נשיא — 10.10

 הפרוגרסיבים, מנהיג רוזן, פינחס ד״ר
ממשלה. להרכיב

1951
ה בתנועה הגדול הפילוג — 33.10
 איחוד־הקבוצות־והקי־ והקמת קיבוצית

 בעיקר קיבוצים, בכמה קשה ריב בוצים.
בעין־חרוד.

1956
 בהונגריה הגדול המרד פרץ — 23.10

 על- דוכא המרד הסובייטי. הכיבוש נגד
רוסיים. וטנקים חיילים ידי

1959
 צילמה סובייטית תחנת־חלל — 10.10
הירח. של הסמוי החלק את לראשונה
 הצרפתית המכוניות חברת — 23.10

 קייזר מיפעל עם קשריה את ניתקה רנו
הערבי. לחרם כניעה תוך בישראל, פרייזר

1960
 פינגווין בית־ההוצאה נגד — 20.10

 פירסום בגלל כתב־אישום הוגש בלונדון
 ליידי של מאהבה הספר של המלא הנוסח

צ׳טרלי.

1965
לאוניבר הפינה אבן הונחה — 22.10

חיפה. סיטת

1967
אי אח״י הים חיל משחתת — 21.10

 חוף מול המיצרים על-ידי טובעה לת
ניספו. צוות אנשי 47 סיני.

1971
ירושלים. תיאטרון נחנך — 17.10

1975
 חרם מטילות ארצות־ערב — 17.10

ב תמיכתה בשל ארצות־הברית, על נפט
 בארצות־ האנרגיה משבר מחריף ישראל.
הברית.

 באיזור וצנחנים שריון של עזים קרבות
הסינית. החווה

 פובלו הגדול הספרדי הצ׳לן — 22.10
.96 בגיל נפטר קזאלם

1975
 ברוב קיבלה האו״ם עצרת — 17.10

 כ־ הציונות את המגדירה החלטה קולות
 בדרום־אם־ לאפרטהייד בדומה גיזענית,

ריקה.
 הנודע הבריטי ההיסטוריון — 22.10

.86 בגיל נפטר טווינבי ארנולד
 נחנך הדסה בית״החולים — 23.10

בירושלים. הר״הצופים על מחדש

ידיין אשר
18.10.1976

1976
 בנק נגיד לתפקיד המיועד — 18.10

בגניבה. כחשוד נעצר ידלין, אשר ישראל,
 מן פרש המרכז־החופשי — 10.10

הליכוד.

1977
פש גרמנית קומנדו יחידת — 18.10

 שחנה החטוף, לופטהנזה מטוס על טה
הערובה. בני את וחילצה במוגדישו,

1978
 שהיה מי מיקויאן, אנסטאס — 22.10

 של מעוזריו ואחד ברית־המועצות נשיא
.83 בגיל מת לנין,

■1 דיין 11011 שין1ג*ר ■
)65 מעמוד (המשך
שרכ בית עבור לשלם סיימו הם אחדים

אחרו של אביה של הכספית בעזרתו שו
סביון. ליד בגני־יהודה, נה,

 ללא
מוצא

 רק בבית להיות הספיק אשי ם דל
■  הוא כשבועיים לפני אחדים. ימים י
 צר, בחדר להתגורר ועבר הבית את עזב

 מידידיו, אחד של לסטודיו־לצילום הסמוך
לפי הסיבות את שומרים ואסי אחרונה

הקרו־ מידידיהם אפילו מוחלט, בסוד רוד

דאהרונה אפי
מבוגרים כמו

 לומר אפילו מוכנים ואינם ביותר, בים
 נותרו הם גבר. או אישה בגלל זה אם

חב באירועים לעיתים מופיעים ידידים,
בצוו יוצאים אפילו ולפעמים ביחד, רתיים

 אסי קולנוע. או תיאטרון להצגת תא
לדי ביומו יום מדי כימעט לבוא מקפיד

ילדיו. את לפגוש כדי פרודתו, רת
 הכחישה הבית, את אסי עזב כאשר
 בכל ביניהם הפירוד עובדת את אחרונה

 של שמץ בלי רכילות, ״זו וטענה: תוקף
 אולם אסי!״ לבין ביני בסדר הבל אמת.

 לחזור מתכוון אינו אסי כי התברר כאשר
 באמת. להודות אחרונה נאלצה הביתה,

זמ פרידה ״זו ידידיה: בפני טענה היא
 רוצה הוא אוויר. קצת רוצה אסי נית.

 כמה שבעוד משוכנעת אני לבד. להיות
 להיות ישוב והכל הביתה, יחזור הוא ימים
שהיה.״ כמו

 אהרונה: כמו אופטימי כה אינו אסי
 הבו־ אנשים כמו להתגרש. עומדים ״אנחנו

 אם היא אהרזנה שערוריה. בלי גרים,
 נגדה. דבר שום לי ואין שלי, הילדים

 ללא לדרך הגיעו שלנו הנישואין אבל
מוצא.״
והמ היפה הזוג סביב הסודיות מסך
1׳ שמועות, של לגל כמובן, גרם, פורסם
 אחת בלתי-נכונוית. וחלקן נכונות חלקן

הת ואסי אחרונה כי טוענת, השמועות
 הם ׳ושהיום הגט, יום עד ביחד גוררו
 מקווים בני־הזוג של ידידיהם גרושים. כבר

ז האינטואי־ כי נכונה, אינה זו שמועה כי
הצודקת היא אהרונה של הנשית ציה

לש שיגמור אחרי הביתה, יחזור ושאסי
אוויר. אוף

2198 הזה העולם




